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ABSTRACT

The authors discuss the changes both within the system of 
lodging an interlocutory appeal and the issue estoppel, based 
on a historical assessment of the procedural periods up to the 
enactment of the Civil Procedure Code of 2015.
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RESUMO 

Tratam das modificações ocorridas no sistema de recorribilidade 
das decisões interlocutórias e no sistema de preclusão de maté-
rias, a partir de uma apreciação histórica dos períodos processuais 
até a promulgação do Código de Processo Civil de 2015. 
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Representando um parcial retorno à sistemática 
utilizada no Código de Processo Civil de 1939, 
uma das mais significativas alterações 
promovidas pelo NCPC diz respeito ao suposto 
rol taxativo de matérias passíveis de ataque 
exclusivo pelo agravo de instrumento. 

1 INTRODUÇÃO

O Congresso Nacional, juntamente com a Presidente da 
República, decretou e promulgou o novo Código de Processo 
Civil, a Lei n. 13.105, em 16 de março de 2015, que, por sua vez, 
realizou importantes alterações em comparação com o Código 
em vigor anteriormente, o CPC/1973.

Representando um parcial retorno à sistemática utilizada no 
Código de Processo Civil de 1939, uma das mais significativas 
alterações promovidas pelo NCPC diz respeito ao suposto rol 
taxativo de matérias passíveis de ataque exclusivo pelo agravo 
de instrumento. Denota-se, a partir da exposição de motivos do 
art. 1.015 do CPC/2015, que há o objetivo do legislador de se 
ter uma maior simplificação das leis processuais e da preserva-
ção de sua eficácia.

No anterior CPC/1973, que previa a ampla recorribilidade 
imediata nos casos em que a decisão do juízo causasse lesão 
grave e de difícil reparação, a preferência pela maior possibilida-
de de cabimento do agravo de instrumento foi delimitada para 
dar espaço ao agravo retido. O agravo retido, portanto, questio-
nava matérias específicas em preliminar de apelação que não 
configurassem urgência, objetivando evitar sua preclusão pela 
ausência de questionamento. 

A redação do Código de Processo Civil de 1973 conceituava 
a sentença como ato decisório cujas hipóteses estavam previstas 
nos arts. 267 e 269, enquanto decisão interlocutória seria pro-
ferida ao longo do processo, com o objetivo de resolver o inci-
dente imediatamente. A grande incerteza em torno do recurso 
cabível contra decisões de caráter interlocutório e nomenclatura 
de despacho ou acerca das que tinham conteúdo de sentença, 
mas que não colocavam fim ao procedimento de primeiro grau, 
como, por exemplo, a exclusão de litisconsorte, gerou a primeira 
alteração promovida pelo NCPC: estabeleceu-se que o agravo 
passou a ser recurso contra decisão que não põe fim ao proce-
dimento em primeiro grau, independentemente do conteúdo. 

A segunda alteração importante foi a extinção da figura do 
agravo retido. Este, que era remédio mais adequado à celerida-
de e à concentração processual em comparação com o agravo 
de instrumento, como alega Pontes de Miranda, prestigiava o 
juiz de primeiro grau, uma vez que postergava e tornava even-
tual o controle das suas decisões (MIRANDA, 1975, p. 273 apud 
SICA, 2015, p. 22). Tal extinção levou as decisões não passíveis 
de impugnação por meio do agravo de instrumento a se su-
jeitarem ao regime do art. 1.009, § 1º, do CPC/2015, ou seja, 
somente as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 passaram 
a ser questionadas de imediato. As demais se tornam matérias 
não preclusas, arguidas em sede de apelação ou contrarrazões 
à apelação. Desapareceu o agravo retido, tendo, correlatamen-
te, sido alterado o regime das preclusões. Todas as decisões 
anteriores à sentença podem ser impugnadas na apelação. 
Ressalte-se que, na verdade, o que se modificou, nesse particu-

lar, foi exclusivamente o momento da impugnação, pois essas 
decisões, de que se recorria, no sistema anterior, por meio de 
agravo retido, só eram mesmo alteradas ou mantidas quan-
do o agravo era julgado, como preliminar de apelação. Como 
novo regime, o momento de julgamento será o mesmo; não o 
da impugnação (BRASIL, 2016, p. 35-36). 

Por ser limitado o poder de questionar as decisões do juízo 
de forma imediata, além de enumerar as hipóteses em que o 
agravo de instrumento pode ser utilizado, buscou-se outra for-
ma de satisfazer a demanda pela proteção dos direitos de forma 
célere, sem a necessidade de se esperar até o fim do processo 
em primeiro grau para tal questionamento, abrindo espaço para 
a aplicação do mandado de segurança como sucedâneo recur-
sal para sanar a necessidade (SICA, 2015, p. 30-32). 

A análise recursal da problemática apresentada em questão 
é prioritariamente voltada ao cabimento dos recursos e às con-
sequências ao direito da parte decorrentes da falta de impugna-
ção das decisões interlocutórias não abrangidas pelo artigo. A re-
dução das hipóteses cabíveis para interposição do recurso gera 
um menor questionamento imediato das decisões proferidas 
em juízo, objetivando enumerar somente aquelas consideradas 
urgentes e que demandariam emergente revisão (IDEM, p. 9).

Para atingir seu propósito, necessário primeiramente reali-
zar breve exame histórico de toda a trajetória das mudanças de 
conceito que os pronunciamentos dos juízes sofreram, em espe-
cial aquelas que dizem respeito às decisões interlocutórias, além 
de outras modificações ocorridas, como os diversos tipos de 
agravo existentes, seus respectivos cabimentos e a extinção da 
figura do agravo retido no intuito de buscar uma maior simpli-
ficação do processo e autonomia do juízo a quo (IDEM, p. 22).

Imprescindível, ainda, metodizar os pronunciamentos do 
juiz no presente Código de Processo Civil, quanto ao tipo e 
critério utilizado, objetivando assim diferenciar as decisões 
passíveis de serem questionadas por meio de agravo de ins-
trumento e aquelas em que só cabem impugnação da maté-
ria posteriormente, em preliminar de apelação, conforme o 
já mencionado art. 1.009. 

Por não abranger todas as matérias necessárias e urgentes, 
fundamental apresentar o debate doutrinário quanto à interpre-
tação do artigo que trata das hipóteses de cabimento do agra-
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A redução das hipóteses cabíveis para 
interposição do recurso gera um menor 
questionamento imediato das decisões 

proferidas em juízo, objetivando enumerar 
somente aquelas consideradas urgentes e que 

demandariam emergente revisão [...]

vo de instrumento, objetivando a defesa da sua caracterização 
como extensivo para fins deste trabalho e evitando, assim, a 
utilização do mandado de segurança para sanar a problemática 
dos casos não citados nos incisos. 

2 DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO

2.1 DAS ORDENAÇÕES FILIPINAS AO DECRETO N. 763/1890

Inicialmente, necessário ressaltar que a análise deste perío-
do, como discorre Gabriel Araújo Gonzalez (2016, p. 43), deu 
início ao debate acerca da recorribilidade das decisões interlo-
cutórias, além de dar destaque especial para a enumeração ca-
suística das hipóteses de cabimento do agravo.

Antes da conclusão do projeto que visava à elaboração da 
Constituição de 1824, foi promulgada a Lei de 20 de outubro de 
1823, em que se determinava que, enquanto não fosse feito um 
Código ou disposições que expressamente o alterassem ou re-
vogassem, continuariam em vigor as Ordenações, Regimentos, 
Alvarás, Decretos e Resoluções promulgadas por D. Pedro I. Em 
razão disso, permearam, como reguladoras do processo brasileiro, 
as disposições presentes no Livro III das Ordenações Filipinas, que 
sofreram acréscimos e modificações, como há de ser demonstrado. 

A sentença, como elucida Gonzalez (2016, p. 30-33), nesse 
quadro histórico, era classificada como definitiva ou interlocutó-
ria, sendo a última toda decisão que o juiz concedia a respeito 
de pontos incidentes antes da sentença definitiva, sendo recor-
rível por agravo e podendo ser concedida e revogada, de ofício 
ou a requerimento da parte, quantas vezes fosse necessário. As 
sentenças definitivas, por sua vez, eram únicas e irrevogáveis, 
sendo divididas entre as simples, que encerraria a questão prin-
cipal dentro dos seus limites, e as mixtas, que prejudicavam a 
questão principal e, por isso, tinham força de definitivas. 

Nesse cenário, existiam cinco espécies de agravo, sendo eles 
o de petição, instrumento, no auto do processo, ordinários e de 
ordenação não guardada (BUZAID, 1956, p. 65-66). O agravo or-
dinário seria aquele que impugnava as sentenças definitivas e as 
interlocutórias com força de definitiva das quais não podia utilizar 
da apelação, enquanto o agravo de ordenação não guardada era 
aquele utilizado como forma de compelir o juiz a indenizar a par-
te prejudicada pela inobservância de regra processual.

No mais, sendo o verdadeiro foco deste artigo, temos os 
agravos de petição, instrumento e no auto do processo. A apli-
cação do agravo de instrumento e do agravo de petição, por sua 
vez, era tema de controvérsia, uma vez que estes impugnavam 
a mesma espécie de decisão, sendo o critério de diferenciação 
territorial (BUZAID, 1956, p. 51). Com relação ao agravo no auto 
do processo, este era utilizado para impugnar sentenças inter-
locutórias simples nas causas de competência privativa, sendo, 

posteriormente, estendido seu cabimento.
No ano seguinte, com a promulgação da Constituição de 

1824, houve alterações no sistema processual vigente: além de 
prever um Poder Judiciário independente e formado por jura-
dos e juízes que decidiam sobre questões fáticas e de aplicação 
da lei, respectivamente, criaram-se as Relações, que julgavam as 
causas em segunda e última instância, e o Supremo Tribunal de 
Justiça, com competências originárias e recursais (GONZALEZ, 
2016, p. 36 e 37). 

Apesar de tais alterações serem importantes no Processo 
Civil, somente com a promulgação do Código de Processo 
Criminal de 1832 ocorreram reais mudanças nas práticas pro-
cessuais, como a simplificação do processo, a fixação da apela-
ção como único recurso cabível contra sentença definitiva ou 
que tinha força desta e a definição dos requisitos da sentença. 

Tal Código sofreu modificações, principalmente da Lei n. 
261, de 1841, e do Decreto que a regulou, o que introduziu, 
entre outras disposições, três tipos de recursos: agravo, apela-
ção e revista, sendo o primeiro subdividido entre o de petição, 
instrumento e no auto do processo. 

2.2 DO DECRETO N. 763/1890

Com a aprovação do Código Comercial, em 1850, foi de-
legada ao Poder Executivo a competência de elaborar norma 
que disciplinasse o processo comercial, que, por sua vez, expe-
diu o Regulamento n. 737, no qual havia um capítulo versando 
sobre os recursos. Este Regulamento, juntamente com o pos-
teriormente expedido Decreto 763/1890, destacava a sentença 
definitiva como aquela que decidia a questão principal, e a inter-
locutória seria o pronunciamento judicial sobre algum incidente 
(GONZALEZ, 2016, p. 33).

Quanto à recorribilidade das sentenças interlocutórias e 
definitivas, João Monteiro (MONTEIRO, 1905, p. 93) definiu o 
agravo como recurso interposto que modificasse ou reformasse 
algum despacho em casos expressamente determinados em lei, 
enquanto as hipóteses de cabimento da apelação seriam resi-
duais, ou seja, aquelas às quais não coubesse o agravo. 

Os agravos, de acordo com o mesmo regulamento, po-
diam ser classificados em três espécies: o de instrumento e o 
de petição, diferenciados pelo critério territorial, e o do auto do 
processo, utilizado para a observância de regras de organização 
de cada ação como uma exceção. O Regulamento n. 737/1850 
manteve a enumeração casuística para o cabimento dos agra-
vos de petição e instrumento, de aproximadamente quarenta 
hipóteses. Entre as decisões agraváveis, estavam a sentença in-
terlocutória que gerasse dano irreparável, que, nas Ordenações 
Filipinas, era impugnável por apelação.

Observa-se, nesse período, a falta de rigor na definição e 
diferenciação da natureza das decisões judiciais e ausência de 
correspondência entre elas e seus respectivos recursos. Para so-
lucionar a problemática, era necessário, primeiramente, analisar 
o rol de cabimento do agravo de instrumento e o de petição 
para distinguir a sentença interlocutória, com força de definitiva, 
da simples. Posteriormente, era considerado que as sentenças 
interlocutórias com força de definitivas seriam agravadas e às 
demais caberia apelação (GONZALEZ, 2016, p. 50).

Com a promulgação da Constituição de 1891, foi determi-
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Com relação ao agravo no auto do processo, este era 
utilizado para impugnar sentenças interlocutórias simples  
nas causas de competência privativa, sendo, posteriormente, 
estendido seu cabimento.

nado que o Congresso Nacional teria a 
competência de legislar sobre o Direito 
Processual da Justiça Federal, restan-
do aos Estados-membros a competên-
cia residual de legislar sobre Direito 
Processual, ressalvada a competência da 
União. O fim da presente fase proces sual, 
portanto, deu-se a partir da promulgação 
do Código de Processo Civil do Estado da 
Bahia, que gerou inovações do, até en-
tão, Regulamento n. 737/1850.

2.3 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

DO ESTADO DA BAHIA

O Código de Processo do Estado da 
Bahia, projeto apresentado por Eduardo 
Espínola, foi a sexta regulamentação 
processual aprovada no Brasil por um 
Estado-membro e a primeira a alterar, 
mesmo que sensivelmente, as linhas 
gerais seguidas pelos demais Códigos, 
como a modificação do critério de di-
ferenciação do cabimento do agravo 
de instrumento e o de petição, sendo 
que o primeiro era interposto quando 
o Tribunal Superior de Justiça fosse o 
competente para julgamento e o segun-
do, quando o juízo competente fosse o 
próprio juiz de direito da capital, além de 
que deveria haver previsão expressa em 
lei. (COSTA, 1970, p. 66). 

Em relação à classificação das sen-
tenças, com base no art. 1.249 des-
te Código, temos a classificação mais 
precisa das sentenças: [...] definitivas, 
que decidiam a questão principal do 
processo; interlocutórias com força de 
definitivas, que punham fim ao pro-
cesso sem decidir a questão principal; 
demais interlocutórias. Essa última 
categoria seria extraível por meio de 
um critério residual, isto é, excluindo-
-se aquelas que tinham força de defi-
nitivas (GONZALEZ, 2016, p. 54). 

O marco final do terceiro perío-
do processual foi, inicialmente, a pro-
mulgação da Constituição de 1934, 
que fixou a competência privativa da 
União para legislar sobre o Direito 
Processual. Antes de ter seu novo 
Código efetivamente promulgado, po-
rém, foi outorgada a Constituição de 
1937 e a instauração do Estado Novo, 
que manteve a competência da União 
previamente estabelecida e, em 1939, 
foi promulgado o primeiro Código de 
Processo Civil brasileiro. 

2.4 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939

Para dar início à abordagem deste 
momento histórico, necessário desta-
car as principais definições dos atos 
dos juízes que, por não serem nume-
rados e definidos em um artigo espe-
cífico pelo CPC/1939, eram estabele-
cidos por construções doutrinárias a 
partir de classificações anteriores. As 
sentenças continuavam a ser divididas 
em definitivas, que julgavam termi-
nantemente a causa, e interlocutórias, 
que julgavam as questões incidentais 
no decorrer do processo, sendo esta 
subdividida entre simples ou mistas. 
(GONZALEZ, 2016, p. 68-69).

Houve, porém, um avanço na clas-
sificação das sentenças que resolviam 
o mérito daquelas que não o faziam. 
Gabriel José Rodrigues de Resende Filho 
(1960, p. 9), além de introduzir o termo 
“despacho” para tratar de decisões que 
versavam sobre o andamento do proces-
so, dividia as sentenças em interlocutó-
rias, terminativas e definitivas, que, res-
pectivamente, decidiam apenas sobre o 
incidente, colocariam fim ao processo 
sem análise do mérito e decidiriam este.

Já Enrico Tullio Liebman (1945, p. 
334) e Moacyr Amaral Santos (1972, p. 
29-32) dissertavam sobre as decisões di-
vididas em interlocutórias e finais: as in-
terlocutórias eram aquelas tomadas no 
curso do processo, sem terminá-lo, e 
eram subdivididas em ordinatórias, que 
dispunham sobre a marcha do procedi-
mento, e interlocutórias, que decidiam 
sobre questões relativas à regularidade 
procedimental. As decisões finais, por 
consequência, seriam aquelas em que o 
juiz colocava fim ao processo e seguiam 
a denominação e conceito dados por 
Gabriel José Rodrigues de Resende Filho 
às decisões terminativas e definitivas. 

Os autores em questão concorda-
vam no sentido de que a decisão interlo-
cutória não punha fim ao processo sem 
decidir o mérito, correspondendo as ter-
minativas às antigas sentenças interlocu-
tórias mistas. 

Cabe salientar também, neste apa-
nhado histórico, a conceituação e a na-
tureza jurídica do despacho saneador, 
ratificado pelo então CPC/1939 em seu 
art. 294: utilizado como instrumento pro-
cessual para o juízo de admissibilidade e 
correção de vícios e irregularidades que 
impedissem o conhecimento do méri-
to, o despacho saneador apresentava 
divergência doutrinária em relação à na-
tureza jurídica, definido por Gabriel José 
Rodrigues de Resende Filho (1963, p. 
156). Considerado posicionamento mais 
técnico o de Liebman, o despacho sane-
ador era declarado decisão interlocutória 
quando o juiz concluía pela possibilida-

de de julgamento do mérito após análise 
dos autos, caso contrário, seria julgado 
como decisão terminativa sem exame de 
mérito (GONZALEZ, 2016, p. 74).

O CPC/1939 estabeleceu a regra ge-
ral de que os despachos interlocutórios 
seriam irrecorríveis, com exceção da-
queles expressamente previstos em lei, 
sendo cabíveis a eles o agravo de ins-
trumento e o agravo no auto do proces-
so. O agravo de petição, terceira espécie 
prevista no referido Código, era utilizado 
contra decisões terminativas, excetuado 
por situações limitadas e categoricamen-
te tipificadas.

Em se tratando do agravo de instru-
mento e da opção legislativa pela nume-
ração casuística, foram estabelecidas de-
zessete hipóteses previstas nos incisos 
elencados no art. 842, entre elas a inad-
missibilidade da intervenção de terceiros, 
o acolhimento, ou não, da exceção de in-
competência e denegação de vista para 
embargos de terceiros (BRASIL, 1939). A 
não flexibilização dos incisos para abarcar 
situações semelhantes, como defendia a 
doutrina, gerou a utilização de remédios 
processuais para que as partes se esqui-
vassem dos gravames causados por deci-
sões não recorríveis, sendo eles a correi-
ção parcial e o mandado de segurança.

A correição parcial tinha cunho su-
postamente administrativo e era utilizada 
como correção de erros, abusos e inver-
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sões à ordem legal, no sentido de promover a reanálise dos 
despachos irrecorríveis. Apesar de ser considerada inconstitu-
cional pela doutrina por gerar interferência do Poder Legislativo 
na decisão judicial, essa medida era amplamente utilizada. O 
mandado de segurança, por sua vez, poderia ser impetrado 
contra despacho ou decisão judicial, desde que não houvesse 
recurso cabível ou possibilidade de modificação via correição 
(GONZALEZ, 2016, p. 96-98). 

O agravo no auto do processo, por sua vez, pressupunha a 
tramitação de posterior apelação, sendo considerado preliminar 
de julgamento da decisão final (BRASIL, 1939).

Por fim, sobre a preclusão do direito à impugnação de decisão 
por ausência de interposição do recurso cabível, a posição de Odilon 
de Andrade (1942, p. 294-295) foi considerada a mais adequada: ha-
vendo previsão de recurso contra despacho interlocutório, a sua abs-
tenção impossibilitava a rediscussão da matéria em questão. 

2.5 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973

Alfredo Buzaid, convidado pelo então Ministro da Justiça, 
Oscar Pedroso Horta, apresentou ao Congresso Nacional um 
anteprojeto, que, após discutido e aprovado, deu origem em 
1973 ao Código de Processo Civil mediante a Lei 5.869, gerando 
nova fase processual.

O CPC/1973 consagrou, diferentemente do seu antecessor, 
uma seção destinada à enumeração e definição dos “atos do 
juiz”, dispostos no art. 162, que consistiam em sentenças, deci-
sões interlocutórias e despachos. As sentenças eram tidas como 
ato que punha fim ao processo, decidindo ou não sobre seu 
mérito, as decisões interlocutórias como atos do juiz que deci-
diam sobre questão incidente no curso do processo e os des-
pachos como os demais atos do juiz praticados no processo, a 
requerimento da parte ou de ofício (BRASIL, 1973).

Possível perceber, portanto, que o conceito de sentença le-
vava em consideração a função exercida pelo ato do juiz, que é 
o julgamento em primeiro grau com ou sem exame do mérito 
(arts. 267 e 269).

Tratando-se da discussão doutrinária sobre os despachos 
e decisões interlocutórias, uma vez que o legislador nomeou 
alguns atos do juiz como despacho mesmo que estes tivessem 
caráter decisório, como o despacho saneador, restou entendido 
que faltou rigor técnico para nomear tais pronunciamentos, não 
subsistindo dúvidas de que estes seriam decisões interlocutórias 
(GONZALEZ, 2016, p. 115). 

A diferença entre eles, consolidada pelo Supremo Tribunal 
de Justiça, consistia no efeito do produzido, ou seja, se o conte-
údo decisório fosse capaz de causar prejuízo ao direito da parte, 
seria caracterizada a decisão interlocutória (IDEM, p. 120). 

Existiam duas problemáticas no estudo do antigo CPC/1939, 
que diziam respeito à dificuldade de se indicarem quais os re-
cursos cabíveis contra sentença, uma vez que existia o agravo 
de petição e a apelação; e a utilização de remédios processuais 
como a correição e o mandado de segurança para sanar a au-
sência de algumas hipóteses no rol casuístico das decisões im-
pugnáveis por agravo de instrumento.

Com a consagração do CPC/1973, ambos os problemas fo-
ram resolvidos: foi instituída a apelação como único recurso ca-
bível contra sentença, sem distinguir seu mérito; a abolição do 

agravo de petição; e a determinação de que seriam agraváveis 
na sua modalidade de instrumento todas as decisões que cau-
sassem dano à parte, excetuando as sentenças e os despachos 
destituídos de caráter interlocutório. O agravo no auto do pro-
cesso que não foi previsto em tal Código, portanto, foi substi-
tuído pelo “agravo retido”.

O agravo retido, nova figura trazida pela legislação, era 
apresentado em primeiro grau, assim como o agravo de instru-
mento. A distinção entre os dois consistia no momento em que 
a questão seria conhecida pelo tribunal, sendo o agravo retido 
conhecido como preliminar de apelação, para que não houves-
se preclusão da matéria, e o agravo de instrumento julgado ime-
diatamente, por ter caráter de urgência.

Quanto ao cabimento, o agravo retido era admissível contra 
decisões posteriores à sentença que versassem sobre os efeitos 
nos quais a apelação seria recebida e contra decisões proferi-
das em audiência de instrução e julgamento, salvo em casos 
de urgência em que eram cabíveis o agravo de instrumento 
(GONZALEZ, 2016, p. 141). Em relação à conversão do agravo 
de instrumento em agravo retido, era um dever do relator quan-
do não fosse comprovado que a decisão poderia causar lesão 
à parte, conversão essa que não era passível de recorribilidade. 

3 PRONUNCIAMENTOS DO JUIZ NO CPC/2015

O presente capítulo abrange os conceitos e diferenciações 
entre os atos do juiz, que englobam os atos normativos, ob-
jeto deste capítulo, e os atos materiais, sendo eles, por exem-
plo, o interrogatório das partes e oitiva de testemunha. Os atos 
normativos, portanto, são diferenciados segundo três critérios, 
como definidos por Gonzalez (2016, p. 193): função processual, 
carga decisória e órgão prolator.

Diferentemente de seu antecessor, o CPC/1973, que tratava 
os pronunciamentos de forma geral, por meio da seção corres-
pondente atos do juiz, o Código de Processo Civil de 2015 trata os 
atos normativos praticados ao longo do processo como pronun-
ciamentos judiciais, dispostos nos arts. 203 a 205, sendo eles: a) 
sentença; b) decisões interlocutórias; c) despachos; d) acórdãos e 
decisões monocráticas, como visto a seguir (BRASIL, 2016).

O art. 205 traz as exigências formais para a elaboração de 
tais pronunciamentos, sendo que eles deverão ser redigidos, 
datados e assinados pelos juízes, mesmo que proferidos oral-
mente (§ 1º). A assinatura dos juízes pode ser feita eletronica-
mente e, de acordo com o princípio da publicidade, aludido por 
Bueno (2016, p. 214), deverão estes ser publicados no Diário de 
Justiça Eletrônico (BRASIL, 2016).

3.1 DAS SENTENÇAS

Detalhando o primeiro conceito trazido pelo caput do art. 
203, além do § 1º do referido artigo, temos que a sentença é 
todo ato processual que resolve definitivamente uma questão 
processual ou de mérito, colocando fim à atividade jurisdicional 
no processo de conhecimento ou de execução. 

Gabriel Araújo Gonzalez (2016, p. 174) faz algumas 
ponderações em relação ao artigo exposto, mas, em es-
pecial, elucida que a sentença não coloca necessariamente 
fim à fase cognitiva ou de execução processual, uma vez 
que o estado de litispendência se prolonga, ou seja, o li-
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tígio fica pendente para o julgamento 
do Juízo ad quem.

Ao pormenorizar os elementos do 
dispositivo legal que trata das sentenças, 
Cássio Scarpinella Bueno (2016, p. 212) 
defende existirem dois fatores para confi-
guração de tal pronunciamento: o funda-
mento legal, encontrado nos arts. 485 e 
487, e a função, que seria pôr fim a fase 
cognitiva. Tais fatores não levam em con-
sideração alguns elementos, como a pos-
sibilidade de se analisar, ou não, o mérito, 
tratado como o rompimento do como o 
fim do mito da unicidade do julgamen-
to da causa (MARINONI, 2015, p. 113), 
exemplificado pelo julgamento antecipa-
do parcial do mérito exposto no art. 356. 

3.2 DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS

Decisão interlocutória, melhor con-
ceituada no presente NCPC, é todo ato 
judicial que resolve, sem colocar fim à 
atividade de conhecimento ou de execu-
ção, questões processuais ou de mérito 
ao longo do procedimento (MARINONI, 
2015, p. 113), exceto aquelas que se en-
quadrarem em sentença (art. 203, § 2º).

Por ter caráter residual, ou seja, por 
abarcar todas as matérias que não se 
enquadrem no § 1º do art. 203, Fredie 
Didier Jr. (DIDIER; BRAGA; OLIVEIRA, 
2015, p. 306) defende que as decisões 
interlocutórias seriam os atos judiciais 
que possuem conteúdo decisório, porém 
não encerram a fase de procedimento da 
primeira instância. 

Pode-se concluir, portanto, que o 
que distingue as decisões interlocutórias 
das sentenças não é a matéria: é a ma-
neira como são enfrentadas as questões 
a ela submetidas (MARINONI, 2015, p. 
113), sendo que a sentença, cujo recurso 
cabível é a apelação, encerra a fase pro-
cessual, enquanto a decisão interlocutó-
ria, recorrida por agravo de instrumento, 
é proferida ao longo do processo.

3.3 DOS DESPACHOS

A definição de despacho, bem como 
a de decisão interlocutória, obedece ao 
critério residual, ou seja, todos os demais 
atos praticados pelo juiz no processo po-
dem ser considerados despachos, po-
dendo ser expedidos de ofício ou a re-
querimento da parte, como aduz o art. 
203, § 3º, CPC/2015. 

A principal discussão que gira em 

torno deste pronunciamento, porém, 
fica a cargo da diferenciação entre a de-
cisão interlocutória e o despacho. A dou-
trina majoritária, como Luiz Guilherme 
Marinoni e Cássio Scapinella Bueno, de-
fende que, como pronunciamentos, os 
despachos só podem ser os que não têm 
conteúdo decisório, independentemente 
de serem praticados de ofício ou em res-
posta a algum requerimento (BUENO, 
2016, p. 213).

Em sentido similar, a doutrina (NERY, 
2015, p. 723-724) sugere que pode-
ria também ser utilizada a possibilida-
de de prejuízo às partes pelo mínimo 
conteúdo decisório que tal pronuncia-
mento teria, posição esta consolidada 
pelo STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE 
DE ATO JUDICIAL QUE DETERMINE O 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO CASO 
DE CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES 
DA EXECUÇÃO A SER REALIZADA.

Havendo discussão acerca dos li-
mites da sentença a ser executada, é 
cabível a interposição de agravo de 
instrumento com o objetivo de im-
pugnar o ato judicial que determine 
o cumprimento imediato da sentença. 
Independentemente do nome conferi-
do ao provimento jurisdicional, para 
que seja recorrível basta que possua 
algum conteúdo decisório capaz de 
gerar prejuízo para as partes. Assim, 
existindo controvérsia sobre os limites 
da sentença proferida no processo de 
conhecimento, não se pode conside-
rar que o ato que determine o cum-
primento da referida sentença consti-
tua mero impulso processual, pois se 
trata de ato com efetiva carga deci-
sória e capaz de gerar prejuízo para 
as partes, passível de impugnação 
por meio de agravo de instrumento. 
(REsp 1.219.082-GO, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, julgado em 2/4/2013)

De acordo com Gonzalez (2016, p. 
186 e 187), seria melhor diferenciar es-
ses dois tipos de pronunciamento a partir 
do critério jurídico-positivo, sendo anali-
sada a relevância na resolução da ques-
tão a partir da expectativa de fundamen-
tação expressa, aspecto de validade das 
decisões interlocutórias (art. 11, CPC), e 
que os despachos podem conter conteú-
do decisório mínimo (BRASIL, 2015).

O resultado de tal discussão seriam, 

na prática, o cabimento do agravo de ins-
trumento para recurso da decisão inter-
locutória e a irrecorribilidade dos despa-
chos, visto que não estão dispostos em 
lei e não encontram justificativa razoável 
para tanto.

3.4 DOS ACÓRDÃOS E DECISÕES 

MONOCRÁTICAS

A partir da leitura do art. 214 
(BRASIL, 2015), temos a definição de 
acórdãos, que são os pronunciamentos 
judiciais proferidos pelos tribunais na for-
ma do colegiado, ou seja, significa o jul-
gamento constituir um acordo unânime 
ou por maioria entre os desembargado-
res ou ministros que compõe o órgão 
colegiado encarregado do julgamento 
(MARINONI, 2015, p. 113). 

Aqueles julgamentos dados a partir 
do pronunciamento de só um membro 
do Tribunal, no intuito de prezar pela 
economia processual seja porque sua 
postulação é inadmissível, seja porque 
sobre o seu mérito há jurisprudência 
dominante ou precedente (IDEM), são 
chamados de “decisões monocráticas”, 
e, apesar de não possuírem artigo pró-
prio, são mencionadas diversas vezes ao 
longo do CPC/2015.

4 DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS 

AGRAVÁVEIS

Seguindo o padrão das fases proces-
suais abordadas anteriormente, com ex-
ceção do CPC/1973, o NCPC conserva a 
enumeração casuística das hipóteses de 
interposição do agravo de instrumento, 
porém reduz suas possibilidades de cabi-
mento em comparação com o CPC/1939 
e o vincula especificamente como recur-
so admissível contra decisões interlocu-
tórias, sendo a apelação aplicável contra 
sentença (GONZALEZ, 2016, p. 233).

Mesmo afastando algumas das fa-
lhas das legislações anteriores e geran-
do melhor estudo do sistema processual 
(IDEM), a partir da análise das hipóteses 
de cabimento do agravo de instrumento, 
realizada aqui, pode-se compilar, a partir 
da opção legislativa, quais matérias se-
riam urgentes e demandariam o seu re-
exame imediato. Este breve exame faz-se 
necessário para, então, formação do en-
tendimento deste trabalho no sentido de 
estabelecer um critério para a configura-
ção (ou não) no rol de tal artigo.
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4.1 TUTELAS PROVISÓRIAS

O Código de Processo Civil de 2015 consagrou, entre os 
arts. 294 e 311, as chamadas “tutelas provisórias”, conside-
radas a primeira hipótese de recorribilidade do agravo de 
instrumento. Objetivando reduzir os prejuízos causados pelo 
tempo em que se decorre do longo procedimento, além de 
garantir a efetividade jurisdicional, as tutelas provisórias bus-
cam, ainda, a inversão do ônus de suportar o processo até 
que a sentença seja proferida, de forma que o beneficiá-
rio goza dos pedidos pleiteados antes da tutela definitiva 
(GONZALEZ, 2016, p. 254-255).

Em síntese, temos a definição dada por Cássio Scapinella 
Bueno (2016, p. 247), tal qual seja: É correto entender a tutela 
provisória, tal qual disciplinada pelo CPC de 2015, como o con-
junto de técnicas que permite ao magistrado, na presença de 
determinados pressupostos, que gravitam em torno da presen-
ça da “urgência” ou da “evidência”, prestar tutela jurisdicional, 
antecedente ou incidentalmente, com base em decisão instável 
(por isto, provisória) apta a assegurar e/ou satisfazer, desde 
logo, a pretensão do autor.

A tutela provisória é dividida, quanto ao seu fundamento, 
em tutela provisória de urgência, quando visar resguardar a par-
te de qualquer dano ante a demora no processo, ou de evi-
dência, concede-se um direito tido como incontroverso à parte. 
Enquanto a tutela de evidência é sempre satisfativa (GONZALEZ, 
2016, p. 255), a tutela de urgência divide-se em cautelar e ante-
cipada, que ainda pode ser cautelar ou antecipada, em relação 
ao momento em que é concedida: se antes ou durante o pro-
cesso (BUENO, 2016, p. 247-248). 

Em relação à diferenciação entre a tutela de urgência cau-
telar e antecipada, Gonzalez (2016, p. 255) distingue as duas 
espécies e trata da tutela antecipada como certificadora de direi-
tos, enquanto a cautelar seria a asseguradora destes.

Após a breve introdução em relação aos conceitos de tutela 
provisória, temos duas importantes observações a serem feitas 
sobre tal hipótese. Deve-se destacar que o inciso não estabele-
ce o sentido da decisão interlocutória que resolve a tutela pro-
visória, além de que, caso não interposto o agravo em tempo 
hábil, há preclusão do direito em questão, só podendo ser de-
cidido posteriormente se sobrevierem novos fatos e elementos 
(GONZALEZ, 2016, p. 258).

Observado que a tutela é concedida no intuito de evitar 
a morosidade da prestação jurisdicional, o ônus que isso gera 
à parte interessada (MARINONI, 2015, p. 196-198) e a busca 
pela segurança de um direito, necessário que as decisões, não 
obstante seu entendimento, sejam reanalisadas imediatamente 
para garantir sua efetividade, uma vez que são potencialmente 
causadoras de danos (GONZALEZ, 2016, p. 258).

4.2 MÉRITO DO PROCESSO

Em observância ao inc. II do art. 1.015, o legislador optou 
por também incluir as decisões interlocutórias que versam so-
bre o mérito como uma das hipóteses elencadas no artigo para 
a interposição do agravo de instrumento (BRASIL, 2015).

O estudo dessa condição é ratificado por aquilo disposto no 
art. 356 (SICA, 2015, p. 10), que garante a possibilidade de o 
magistrado decidir o mérito de forma parcial, quando qualquer 

um dos pedidos formulados mostrar-se incontroverso ou esti-
ver em condições de imediato julgamento, ou seja, quando o 
réu for revel ou não houver necessidade de produção de prova, 
além de outras hipóteses previstas expressamente no CPC/2015 
(BRASIL, 2016).

Heitor Vitor Mendonça Sica (2015, p. 11) apresenta uma 
crítica a este inciso: o autor discorre que, se o intuito do le-
gislador fosse delimitar a apreciação do mérito apenas aos 
pedidos formulados pela parte autora no processo, deveria 
tê-lo disposto na forma de julgamento antecipado parcial 
do mérito. Do modo em que foi ordenado no novo CPC, o 
autor examina que são agraváveis também aquelas decisões 
que não julgam o mérito propriamente dito, mas interferem 
diretamente na análise deste, como o julgamento da alega-
ção de prescrição ou decadência.

A urgência e necessidade que se vê na configuração deste 
artigo trata, principalmente, da crítica feita por Sica acima e da 
justificativa apresentada por Gabriel Araújo Gonzalez (2016, p. 
270): não haveria sentido em julgar o mérito de forma parcial 
e antecipada se este não transitasse em julgado antes da sen-
tença – caso contrário, melhor seria julgá-lo somente ao final da 
fase cognitiva. 

4.3 REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM

A convenção de arbitragem, que engloba o compromisso 
arbitral e a cláusula compromissória, é uma autonomia privada 
das partes que optam por livremente submeter os possíveis lití-
gios decorrentes do contrato ao juízo arbitral (GONZALEZ, 2016, 
p. 276). Se porventura uma das partes submeter o litígio prove-
niente deste contrato ao Poder Judiciário, cabe à outra parte, na 
qualidade de réu, apresentar alegação de convenção de arbitra-
gem em sede de preliminar de contestação, sob pena de acei-
tação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral (BRASIL, 
2015), não podendo o juiz conhecer a questão de ofício. 

Gabriel Araújo Gonzalez (2016, p. 277) ensina que, dian-
te da alegação de convenção de arbitragem, o juiz pode aco-
lhê-la, extinguindo o processo sem resolução de mérito ou 
rejeitá-la integralmente, caso aqui trabalhado. No primeiro 
caso, a decisão do juiz é uma sentença, e por isso, apelável 
(art. 1.009, caput). Assim, a decisão que acolhe a alegação 
de convenção de arbitragem e extingue o processo sem re-
solução do mérito é apelável.

Contudo, na condição de o magistrado rejeitar, integral ou 
parcialmente, a alegação de convenção de arbitragem e deter-
minar o prosseguimento do processo na jurisdição estatal, seu 
pronunciamento é caracterizado como decisão interlocutória, 
portanto, sujeito ao agravo de instrumento na hipótese do art. 
1.015, III (GONZALEZ, 2016, p. 277). 

Como disserta Heitor Vitor Mendonça Sica (2015, p. 
11), ao permitir que o réu interponha agravo de instru-
mento, o CPC prestigia a arbitragem, permitindo imediato 
controle da solução dessa questão. Em sentido contrário, 
a partir da exemplificação da litispendência e da coisa jul-
gada, Gonzalez (GONZALEZ, 2016, p. 284) versa sobre o 
desacerto legislativo ao prever que a decisão que rejeita a 
alegação de convenção de arbitragem seja agravável, pois 
não há prejuízo imediato relevante para tanto.

.
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4.4 INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA

O art. 1.015, inc. IV, prevê o cabi-
mento do agravo de instrumento na hi-
pótese de incidente de desconsideração 
da personalidade jurídica, ou seja, quan-
do a desconsideração não for requerida 
em petição inicial, novidade trazida pelo 
CPC de 2015 (BUENO, 2016, p. 177). 
Luiz Guilherme Marinoni (2015, p. 104) 
conceitua o incidente como a possibilida-
de de o juiz decidir, em casos de abuso 
da personalidade jurídica, que os efeitos 
de certa obrigação sejam estendidos aos 
bens particulares dos administradores ou 
sócios da pessoa jurídica. A desconside-
ração da personalidade jurídica busca 
retirar pontualmente a eficácia da per-
sonalidade jurídica, desconsiderando-a 
num caso concreto para atingir pesso-
as e bens que se escondem atrás dela, 
sem que, com isso, ela deixe de produzir 
os demais efeitos que lhe são próprios 
(REQUIÃO, 1969, p. 281).

Como observado pelas ponderações 
feitas por Gonzalez (2016, p. 292-294), 
o incidente de desconsideração da per-
sonalidade jurídica poderia ser, em tese, 
enquadrado nas hipóteses do art. 1.015, 
incs. II e IX, visto que a decisão interlocu-
tória resolve parcialmente o mérito e o 
incidente é propriamente uma das hipó-
teses de intervenção de terceiros. 

No mais, assim como já defendido 
anteriormente pelo autor, outras hipó-
teses semelhantes ao incidente, como 
o reconhecimento da legitimidade pas-
siva por decisão saneadora, não estão 
previstas no rol do artigo das decisões 
recorríveis imediatamente, o que, para 
Gonzalez (2016, p. 294) constitui um 
acerto legislativo. 

4.5 REJEIÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA OU SUA REVOGAÇÃO

Incumbe às partes, como disposto 
pelo art. 82, adimplir, de forma anteci-
pada, com as despesas dos atos a se-
rem praticados no processo, salvo nos 
casos em que for concedido os benefí-
cios da justiça gratuita, que correspon-
de à uma dispensa desse adiantamen-
to (GONZALEZ, 2016, p. 296). Na visão 
deste trabalho, o raciocínio merece um 
pequeno reparo: a gratuidade de justiça 
é uma condição suspensiva para a exi-
gibilidade das despesas processuais em 

sentido amplo. A dispensa do adianta-
mento é apenas um dos seus reflexos. 
O outro é o que indica que, quando o 
beneficiário tenha dado causa ao pro-
cesso, mantém-se a condição suspensi-
va que impede a exigência das despesas 
processuais (IDEM).

Como observado por Cássio 
Scapinella Bueno (2016, p. 153), podem 
ser beneficiados pela gratuidade da justi-
ça a pessoa natural ou jurídica, brasilei-
ra ou estrangeira, com insuficiência de 
recursos para pagar as custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios. 

A partir da análise do art. 99, temos 
que o pedido da gratuidade da justiça 
pode ser feito na exordial, na contesta-
ção ou, ainda, na petição para ingresso 
de terceiro no processo ou em recurso 
(BRASIL, 2016). A parte contrária pode, 
entretanto, oferecer impugnação ao pe-
dido na primeira oportunidade que tiver 
(art. 100) e, no caso de indeferimento da 
gratuidade ou revogação posterior, cabe-
rá o agravo de instrumento (art. 1.015, V, 
c/c o art. 101).

Quanto ao efeito suspensivo, Bueno 
(2015, p. 155) pondera que o recorrente 
estará dispensado do recolhimento de cus-
tas até decisão do relator sobre a questão, 
preliminarmente ao julgamento do recur-
so. Ainda, Gonzalez (2016, p. 302) disserta 
sobre o efeito suspensivo automático, ou 
chamado de “provisório”, que essa hipóte-
se tem, até que o relator o retire no julga-
mento do agravo de instrumento. 

A crítica feita ao acerto, ou não, 
dessa hipótese de cabimento do recur-
so versa sobre as consequências de su-
jeitar a decisão que indefere ou revoga 
a gratuidade à apelação: nos casos em 
que efetivamente faltam recursos sufi-
cientes, ocorreria a extinção do processo 
sem exame do mérito, com base no art. 
102, parágrafo único (GONZALEZ, 2016, 
p. 303). Não parece razoável que o pro-
cesso civil assuma esse risco, ao tomar 
como regra o dever do adiantamento 
das despesas processuais, é coerente 
que o CPC/2015 permita que a discus-
são sobre a incidência dessa regra se dê 
o mais rápido possível, sob pena de não 
se praticarem atos processuais necessá-
rios em primeiro grau ou fazer com que 
o restante do procedimento em primeiro 
grau se torne uma espera pela extinção 
sem exame do mérito para que o autor 

apele e rediscuta o seu direito à gratui-
dade de justiça, por exemplo (IDEM).

Correto, portanto, seria afirmar que o 
legislador convencionou corretamente a 
respeito da disposição do agravo de ins-
trumento como recurso cabível na hipó-
tese de rejeição do pedido de gratuidade 
da justiça ou acolhimento do pedido da 
sua revogação, visto que as consequên-
cias de um exame posterior da questão 
seria a falta da prática de atos processuais 
importantes e que dependam de prévio 
pagamento de custas pelas partes. 

4.6 EXIBIÇÃO OU POSSE 

DE DOCUMENTO OU COISA

No Código de Processo Civil de 2015 
está previsto, entre os arts. 396 e 404, o 
direito material e o trâmite processual do 
acesso ao documento ou à coisa pela 
parte que o requerer, feito por meio do 
pedido incidental, ação incidental ou de-
terminação de ofício. 

O referido incidente se encerra, se 
estiver inserido na demanda inicial, com 
a decisão interlocutória do magistrado 
que defere ou rejeita o requerimento de 
exibição, agraváveis na hipótese do art. 
1.015, IV. A ação incidental, contudo, por 
ser uma ação apartada dos autos prin-
cipais, é decidida por sentença, recorrí-
vel por apelação (GONZALEZ, 2016, p. 
306-308). 

Gabriel Araújo Gonzalez (2016, p. 
313-314) defende apesar de a hipóte-
se não indicar o sentido da decisão, só 
houve acerto parcial do legislador, isso 
porque argumenta dever ser recorrível 
a decisão que reconhece que a parte 
deve exibir documento ou coisa. Essa 
exibição, como aponta a doutrina, é um 
meio de obtenção de elementos de pro-
va documental [...]. Nesse contexto, as 
decisões interlocutórias que impedem 
a produção de determinado meio de 
prova, como a pericial, por vedá-lo em 
abstrato, são mais danosas à parte e ao 
processo em primeiro grau de jurisdição 
do que a que rejeita o pedido incidental 
de exibição, uma vez que esta não im-
pede a produção da prova documental, 
mas apenas o acesso pela via pleiteada 
pela parte (GONZALEZ, 2016, p. 314).

Nesse sentido, o autor ainda aduz 
que o defeito processual causado pela 
rejeição do pedido incidental é facilmen-
te sanável em segundo grau de jurisdi-
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ção, provocado por apelação, pela simples apresentação do do-
cumento e manifestação das partes (IDEM).

4.7 EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE

Em breve introdução ao conceito de litisconsórcio, que 
abarcará o presente tópico e o seguinte, define-se: litisconsórcio 
é a existência de mais de uma parte em pelo menos um dos 
polos do mesmo processo. Mais de um autor, mais de um réu, 
ou, ainda, mais de um autor ou mais de um réu concomitante-
mente (BUENO, 2015, p. 159).

Luiz Guilherme Marinoni (2016, p. 83-84) ainda ressalta a 
importância de se distinguir o litisconsórcio da pluralidade de 
partes no processo, tendo em vista que a primeira significa a 
multiplicidade de sujeitos vinculados pela afinidade de interes-
ses e o segundo pela cumulação subjetiva do processo de qual-
quer das partes em seus respectivos polos. 

Sem adentrar nas classificações deste fenômeno, uma vez 
que alheia ao objetivo deste tópico, existem três formas de ex-
cluir o litisconsorte: por decisão interlocutória que não resolva 
o mérito, por uma que homologue autocomposição em relação 
aos litisconsortes e pelo indeferimento de pedidos à parte exclu-
ída ou por ela apresentados (GONZALEZ, 2016, p. 315). 

Com relação às duas primeiras hipóteses, o cabimento do 
agravo de instrumento para a sua recorribilidade já estava pre-
visto no art. 354, parágrafo único, gerando uma redundância 
legislativa, como esclarece Gonzalez (2016, p. 315). No mais, a 
última hipótese trazida geraria o julgamento antecipado e par-
cial de mérito, hipótese já tratada no art. 1.015, II.

Apesar de tratar a exclusão do litisconsórcio como uma 
repetição de artigos já dispostos no CPC/2015, Gabriel Araújo 
Gonzalez explica: Só faz sentido excluir um litisconsorte se for 
para poupá-lo dos atos processuais seguintes à decisão inter-
locutória, de modo que a potencial estabilidade da decisão é 
exigência do instituto. Se não fosse para proporcionar a ime-
diata análise acerca da exclusão e a potencial estabilidade da 
decisão, não haveria muita diferença prática em a exclusão 
ocorrer por decisão interlocutória ou por sentença (GONZALEZ, 
2016, p. 316).

Conclui-se, pois, que visto a ausência da parte ser mais pre-
judicial ao processo que sua manutenção, houve acerto legisla-
tivo em permitir a recorribilidade imediata da questão para que 
não gere risco processual desnecessário com a repetição dos 
atos realizados sem a presença do litisconsorte (IDEM). 

4.8 REJEIÇÃO DA LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO

Introduzindo as classificações de litisconsórcio, temos que 
quatro critérios são os mais comuns, conforme Luiz Guilherme 
Marinoni (2016, p. 84): posição processual, momento de for-
mação, obrigatoriedade de formação e uniformidade na so-
lução da causa.

Quanto à posição processual, o litisconsórcio pode ser ativo, 
quando se tratar da pluralidade de autores; passivo, em vista de 
múltiplos réus; ou misto, em face de pluralidade nos dois polos 
da demanda (BUENO, 2015, p. 158).

Em relação ao momento de formação, divide-se em inicial 
ou ulterior. Marinoni (2016, p. 85) demonstra que o litisconsór-
cio inicial é aquele formado em primeiro momento, ou seja, o 

litisconsorte é indicado na petição inicial. Já o litisconsorte ulte-
rior é aquele formado no curso do processo.

Quanto à obrigatoriedade da sua formação, o litisconsórcio 
necessário decorre da indispensabilidade da presença do litis-
consorte na demanda, derivado de relações jurídicas incindí-
veis ou de opção legislativa (DINAMARCO, 2002, p. 66-68). O 
legislador ainda previu que o litisconsórcio fosse feito de forma 
facultativa, isto é, do qual seja dispensável, porém seja conven-
cionado pela parte a partir de previsão legal.

Além disso, a uniformidade da solução da causa pode ser 
simples, quando não for possível o tratamento uniforme para 
os litisconsortes, tendo o magistrado que julgar o litígio de for-
ma distinta a cada um deles; e pode ser unitário, quando há 
harmonia do julgado para todos os litisconsortes (MARINONI, 
2016, p. 86).

Para o estudo desse tópico, entretanto, apresenta-se a figura 
do litisconsórcio facultativo multidinário, consistindo na quantida-
de excessiva de litisconsortes em algum dos polos da demanda, 
fazendo com que a defesa processual, a rápida solução do litígio 
e a aplicação uniforme do julgado reste prejudicada (GONZALEZ, 
2016, p. 317). Nesse caso, há a permissão para que seja formu-
lado o pedido de limitação de litisconsorte e consequente des-
membramento do processo, que, caso rejeitado por meio de de-
cisão interlocutória, caiba agravo e instrumento. Desta forma, há 
acerto legislativo na previsão do art. 1.015, VIII, uma vez que a 
apelação não poderia tutelar satisfatoriamente a hipótese, em 
virtude da inutilidade do recurso e de eventual desacerto da de-
cisão interlocutória ser capaz de concretizar riscos processuais 
relevantes e prejuízos consideráveis à parte, ligados ao exercício 
do direito de defesa (IDEM, p. 322).

Depreende-se que a apelação seria incapaz de tutelar satis-
fatoriamente a decisão sobre a rejeição da limitação do litiscon-
sorte, restando claro que o direito de defesa das partes envol-
vidas estaria prejudicado pela quantidade excessiva de agentes 
no polo da demanda, além de contrariar os objetivos principais 
deste instituto.

4.9 INTERVENÇÃO DE TERCEIROS

O terceiro interessado no processo, ou seja, aquele que 
tem ligação com a relação jurídica controvertida em juízo 
(MARINONI, 2015, p. 92), pode intervir no processo de forma 
provocada ou espontânea, sendo comportadas cinco modali-
dades pelo CPC/2015: assistência, denunciação da lide, chama-
mento ao processo, incidente de desconsideração da personali-
dade jurídica e amicus curiae (GONZALEZ, 2016, p. 325). 

Uma vez que o incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica já foi estudado em tópico anterior, necessário é 
fazer breves considerações sobre as demais modalidades.

A assistência é modalidade de intervenção espontânea em 
que o terceiro que for indiretamente atingido pela sentença, isto 
é, que tiver interesse jurídico na demanda, pode ingressar no 
processo para auxiliar uma das partes (MARINONI, 2015, p. 92). 
Dividido entre assistência simples e litisconsorcial, a primeira 
consiste em o terceiro ser titular da relação jurídica ligada à que 
está sendo discutida, enquanto o segundo trata da sentença in-
tervir na relação jurídica do terceiro com o adversário do assisti-
do (GONZALEZ, 2016, p. 326-327).
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A denunciação a lide, por sua vez, 
consiste na modalidade provocada na 
qual o terceiro possui relação jurídica com 
o denunciante, convocado ao processo 
para viabilizar o direito de regresso em 
fase dele na eventualidade de virem a su-
cumbir em juízo (BUENO, 2016, p. 171). 

No chamamento ao processo, 
uma espécie de intervenção de tercei-
ros provocada, o réu pode invocar ao 
processo, em caso de dívida comum, 
outros devedores para integrarem o 
polo passivo da demanda e se subme-
terem aos efeitos da coisa julgada nos 
casos de fiança e solidariedade passiva 
(GONZALEZ, 2016, p. 332).

Por fim, no amicus curiae, o tercei-
ro pode interferir no processo por pro-
vocação das partes e do magistrado ou 
de forma voluntária, tendo por objeti-
vo fornecer elementos que permitam o 
proferimento de uma decisão que leve 
em consideração interesses dispersos 
na sociedade civil e no próprio Estado 
(BUENO, 2016, p. 179).

Em todas as modalidades, excetuan-
do o amicus curiae cuja decisão que so-
licita ou admite a intervenção é irrecor-
rível, o legislador não dispôs do sentido 
da decisão que seria passível do reexame 
imediato pelo agravo de instrumento.

Nesse sentido, portanto, Gonzalez 
(2016, p. 328, 332 e 333) defende 
que não há prejuízos consideráveis 
que justifiquem a recorribilidade da 
admissão da intervenção de terceiros, 
uma vez que somente quando a par-
te deixa de participar dos atos proces-
suais é constatado o prejuízo conside-
rável justificador da interposição do 
agravo de instrumento. 

4.10 EFEITO SUSPENSIVO AOS  

EMBARGOS À EXECUÇÃO

Como disciplinado pelo art. 1.015, 
no inc. X, temos que o efeito suspen-
sivo aos embargos à execução é uma 
das hipóteses previstas para o cabimen-
to do agravo de instrumento. Apesar de 
apresentar uma redundância ao que já 
previsto anteriormente no inc. I do art. 
1.015, houve acerto legislativo em inse-
rir essa hipótese, como exposto a seguir 
(GONZALEZ, 2016, p. 345).

Necessário, inicialmente, instruir so-
bre o conceito deste instituto e suas pe-
culiaridades relevantes para o estudo 

desse tópico: Trata-se da forma pela 
qual o executado argui as matérias, de 
direito processual e de direito material, 
com o objetivo de obstaculizar ou de ve-
dar, total ou parcialmente, a satisfação 
do direito reclamado pelo exequente 
a partir do título executivo extrajudicial 
(BUENO, 2015, p. 582).

Observa-se então que, ao tratar-se de 
título executivo extrajudicial, a defesa do 
executado se dá por meio dos embar-
gos à execução, regulamentados entre os 
arts. 914 e 920 do CPC/2015 (GONZALEZ, 
2016, p. 342). Merece destaque, porém, 
o art. 919, por conter as características do 
efeito suspensivo deste instituto.

Em regra, como prevê o caput, os 
embargos à execução não possuem efei-
to suspensivo, sendo que os parágrafos 
do artigo em questão trazem a exceção 
e seu procedimento. O § 1º do art. 919 
trata do requerimento do embargante, 
dos requisitos para a concessão do efei-
to suspensivo, quais sejam os mesmos 
da tutela provisória, e a garantia do juí-
zo (GONZALEZ, 2016, p. 343). Já o § 2º 
do art. 919 diz respeito à modificação ou 
revogação do efeito suspensivo quando 
cessarem as circunstâncias que o motiva-
ram (BRASIL, 2016).

O § 3º e § 4º do mesmo artigo tra-
tam do efeito suspensivo concedido de 
forma parcial em relação ao objeto da 
execução ou a parte, enquanto o § 5º, 
por sua vez, reflete a verdadeira fina-
lidade da atribuição do efeito suspen-
sivo: evitar a expropriação de bens e a 
satisfação da obrigação. Deste modo, 
atos constritivos e de avaliação são lí-
citos, ainda que suspensa a execução 
(GONZALEZ, 2016, p. 343-344).

Gabriel Araújo Gonzalez versa sobre 
a aplicação do agravo de instrumento 
em detrimento à recorribilidade por ape-
lação, visto que existiria uma flagrante 
inaptidão da apelação para tutelar sa-
tisfatoriamente a situação, pois até que 
houvesse a sentença nos embargos à 
execução, poderiam ocorrer atos expro-
priatórios, risco grave que o efeito sus-
pensivo visa preservar (IDEM, p. 344).

Nesse sentido, temos que foi correta 
a decisão do legislador em dispor sobre 
o cabimento do agravo de instrumento 
nas hipóteses em que se concede, mo-
difica ou revoga o efeito suspensivo nos 
embargos à execução. 

4.11 REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA

O inc. XI do art. 1.015 prevê o cabi-
mento do agravo de instrumento na hi-
pótese de distribuição do ônus da prova 
de forma dinâmica, isto é, quando esta 
não for distribuída na forma do art. 373, I 
e II. De acordo com o art. 373 do CPC, o 
ônus da prova incumbe ao autor quanto 
ao fato constitutivo do seu direito e ao 
réu quanto à existência de fato impedi-
tivo, modificativo ou extintivo do direito 
do autor. Essa regra, que distribui o ônus 
da prova entre o autor e o réu, aparente-
mente se funda na lógica de que o autor 
deve provar os fatos que constituem o 
direito por ele afirmado, mas não a ine-
xistência daqueles que impedem a sua 
constituição, determinam a sua modi-
ficação ou a sua extinção (MARINONI, 
2015, p. 259).

A Lei, entretanto, prevê, no § 1º do 
art. 373, a exceção que pode levar à di-
namização do ônus probatório quando 
há excessiva dificuldade de comprova-
ção pela parte a quem caberia esse ônus 
e à posição privilegiada na obtenção da 
prova por algum dos sujeitos no proces-
so (GONZALEZ, 2016, p. 345-346). Luiz 
Guilherme Marinoni (2015, p. 267) sa-
lienta que esta situação só pode aconte-
cer quando há especificidades da situa-
ção de direito material que comportem 
tal modificação, que pode acontecer de 
ofício ou a requerimento da parte.

Possível concluir, portanto, que, in-
dependentemente do seu sentido, é ne-
cessário haver a recorribilidade emergen-
te por meio do agravo de instrumento, 
uma vez que o ônus da prova produz 
efeitos imediatos no procedimento e no 
comportamento das partes ao longo des-
te (GONZALEZ, 2016, p. 349).

4.12 OUTROS CASOS PREVISTOS EM LEI

São agraváveis, de acordo com o inc. 
XIII, outros casos expressamente previs-
tos em lei, sendo eles a resolução parcial 
do processo, com ou sem mérito, e a hi-
pótese prevista no art. 1.037, § 13, I, do 
CPC/2015 (BRASIL, 2016). 

O primeiro caso, ora disposto no art. 
354, parágrafo único, sujeita ao agravo 
de instrumento a decisão interlocutó-
ria que coloca fim a parte do proces-
so, com base nos art. 485 ou 487, II e III 
(GONZALEZ, 2016, p. 349), ou seja, a ex-
tinção do processo sem exame do mérito 
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de forma parcial, o reconhecimento da prescrição ou decadên-
cia e a homologação de autocomposição das partes.

Nesse caso, a justificativa para o acerto legislativo consiste, 
principalmente, no sentido de que tais decisões interlocutórias 
se tornam indiscutíveis antes do trânsito em julgado pela coisa 
julgada, não sendo a apelação capaz de tutelar satisfatoriamente 
as questões mencionadas (GONZALEZ, 2016, p. 350).

Em relação à segunda hipótese, esta ligada ao requerimen-
to de distinção, quando há o sobrestamento de recursos espe-
ciais ou extraordinários repetitivos (GONZALEZ, 2016, p. 350-
351), casos em que, devido à afetação, ocorre o procedimento 
disposto nos arts. 1.036 e 1.041. 

A afetação, de acordo com o art. 1.036, caput, § 1º e § 6º, 
consiste na escolha, pelo presidente ou vice-presidente do tri-
bunal local, de dois ou mais recursos representativos da con-
trovérsia que sejam admissíveis e que contenham ampla ar-
gumentação sobre a questão a ser decidida para que sejam 
encaminhados aos tribunais superiores para julgamento. No 
caso em que sejam concedidos o sobrestamento e, consequen-
temente, a afetação, determinar-se-á suspensão de todos os de-
mais processos que versem sobre tal controvérsia até a resolu-
ção do caso (BRASIL, 2016).

Caso uma parte que teve seu processo suspenso entender 
que este versa sobre questão distinta daquela afetada, a parte 
deve requerer e demonstrar tal distinção nos termos do § 9º 
do art. 1.037, sujeito ao contraditório. Da resolução da questão, 
independentemente do sentido, caberá agravo de instrumento, 
como disposto no art. 1037, § 13, I (GONZALEZ, 2016, p. 352). 
A previsão de que a decisão que mantém a suspensão proces-
sual está sujeita ao agravo de instrumento é uma boa escolha 
legislativa, uma vez que a apelação não seria capaz de tutelar 
satisfatoriamente a hipótese. Como a sentença só é proferida 
após o fim da suspensão processual, a apelação contra a deci-
são interlocutória anterior que manteve o processo suspenso é 
claramente inútil, pois o benefício que proporcionaria (prosse-
guimento do processo) já teria sido obtido anteriormente com 
a fixação da tese pelo STJ ou STF (IDEM). 

Gabriel Araújo Gonzalez (2016, p. 352-353) ainda defen-
de que não há prejuízo considerável que justifique a escolha 
legislativa de tornar agravável o encerramento da suspensão e 
o prosseguimento do processo, uma vez que a apelação seria 
capaz de tutelar tal decisão. 

4.13 CASOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015

No mais, o parágrafo único do art 1.015 também prevê o 
agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferi-
das na fase de liquidação de sentença ou de seu cumprimento, 
no processo de execução e no processo de inventário.

A sentença, em regra, deve ser líquida de forma a determi-
nar a extensão da obrigação e os demais encargos decorrentes 
desta, como disposto no art. 491, mas, na impossibilidade de se 
determinar o montante devido, a apuração se dá posteriormen-
te pela fase de liquidação (GONZALEZ, 2016, p. 354). 

Gonzalez (2016, p. 357) critica a falta de rigor do legislador 
em dispor sobre o agravo de instrumento neste caso, uma vez 
que a apelação não seria capaz de dar à liquidação o efeito ime-
diato necessário, tendo em vista o efeito suspensivo automático 

que este recurso possui, e trata da dispensabilidade que o recur-
so de algumas decisões tem de imediato.

O autor, portanto, defende a inversão do recurso que trata 
da decisão final de mérito daquelas proferidas ao longo do trâ-
mite da liquidação: Nesse trabalho, defende-se que somente a 
decisão final em liquidação é impugnável imediatamente por 
agravo de instrumento, as demais devem seguir, a princípio, a 
lógica do art. 1.009, § 1º. Como o recurso ao final é o agravo 
de instrumento, elas são recorríveis por esta via, mas ao final 
(GONZALEZ, 2016, p. 358).

No caso do cumprimento de sentença, que é a execução 
da determinação judicial ao final do processo, Gabriel Araújo 
Gonzalez (2016, p. 359) versa sobre a impossibilidade de se 
tutelar satisfatoriamente tal hipótese com a apelação, alegando 
que o reexame postergado das decisões interlocutórias contrá-
rias às medidas executivas requeridas poderia ser inútil, uma 
vez que a obrigação já teria sido adimplida por outros meios.

Nesse caso, indispensável a discussão imediata da questão 
trazida em sede de cumprimento de sentença, tendo em vista 
que a postergação da recorribilidade de uma decisão interlocu-
tória pode gerar um prejuízo considerável para as partes.

A execução, nesse mesmo sentido, não é tutelada propria-
mente pela rediscussão de questões determinantes somente 
em sede de apelação, visto que, caso o magistrado denegue um 
pedido fundamental requerido para satisfação da execução, é 
possível que a sentença ‘típica’ da execução jamais chegue a 
ser proferida e, se o for, a questão incidente anteriormente de-
cidida teria se tornado prejudicada. (SICA, 2015, p. 17).

Além disso, maiores considerações feitas em relação à 
defesa de execução, mediante embargos, seguem o procedi-
mento comum, tendo a concessão, modificação ou revogação 
do efeito suspensivo já sido objeto de análise anteriormente 
(GONZALEZ, 2016, p. 361). 

No mais, Heitor Vitor Mendonça Sica (2015, p. 18) trata o in-
ventário como procedimento vocacionado praticamente a um 
único desfecho: a sentença homologatória da partilha, sendo 
ineficaz que as partes tivessem de esperar até o pronunciamen-
to para discutir as questões suscitadas ao longo do procedimen-
to. O inventário também é hipótese de cabimento prevista no 
art. 1.015 e consiste em acerto legislativo, como se observa a 
seguir: O regime de preclusões correlato à sujeição das deci-
sões interlocutórias mencionadas ao agravo de instrumento é 
essencial para que a sentença de partilha cumpra mais breve-
mente a finalidade de distribuir os bens entre os sucessores, já 
que há esvaziamento das matérias que podem ser discutidas 
em apelação e estabilização das premissas necessárias à distri-
buição do patrimônio (GONZALEZ, 2016, p. 363). 

Percebe-se que as hipóteses trazidas pelo parágrafo único 
do art. 1.015 foram devidamente observadas no intuito de pre-
servar o direito das partes ante os possíveis riscos que uma tar-
dia revisão traria a elas, com as ressalvas feitas neste tópico pelo 
estudo da doutrina. 

5 A DEFESA DA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 1.015

Diante da análise histórica realizada no primeiro capítulo deste 
trabalho, observa-se que o legislador, a partir das constantes mu-
danças realizadas ao longo dos períodos processuais, buscou sanar 



79

Revista CEJ, Brasília, Ano XXII, n. 75, p. 68-81, maio/ago. 2018

Flávio Quinaud Pedron • Marina Fram Lima Sampaio

A assistência é modalidade de intervenção espontânea em 
que o terceiro que for indiretamente atingido pela sentença, 
isto é, que tiver interesse jurídico na demanda, pode ingressar 
no processo para auxiliar uma das partes [...]

questões problemáticas anteriores em seus 
respectivos Códigos, eventualmente geran-
do novos pontos a serem resolvidos. 

Uma das principais questões modi-
ficadas ao longo dos Códigos, constata-
da pela análise histórica, foi a recorribili-
dade das decisões interlocutórias, como 
abordado: Barbosa Moreira, em sua 
clássica obra Comentários ao Código 
de Processo Civil, reconhece que todo 
sistema processual se defronta com o 
“problema delicado” da recorribilidade 
das decisões interlocutórias, o qual in-
clui não apenas delimitar as suas hipó-
teses de cabimento, mas igualmente a 
forma pela qual o recurso se processará, 
o momento de eficácia do efeito devolu-
tivo (imediato ou diferido) e a aptidão 
ou não de suspender o curso do proces-
so e/ou a eficácia da decisão recorrida. 
(MOREIRA, 2005, p. 488). 

O Código de Processo Civil de 
1939 trazia, em sua redação, um rol ta-
xativo para as hipóteses de cabimento 
do agravo de instrumento, o que ge-
rou necessidade de utilização de su-
cedâneos processuais para remediar 
o engessamento do direito das partes 
perante as hipóteses não previstas de 
recorribilidade da decisão interlocutó-
ria (GONZALEZ, 2016, p. 365).

O autor Gabriel Araújo Gonzalez as-
severa que tais expedientes (em referên-
cia à utilização de sucedâneos recursais) 
se mostram tão prejudiciais ao sistema 
que o período inicial do CPC/1973 foi 
marcado pela mais ampla recorribili-
dade para a parte (GONZALEZ, 2016, p. 
365). Nesse sentido, com a promulgação 
do Código de Processo Civil de 2015 e 
o debate da taxatividade, ou não, do rol 
do art. 1.015, necessário fazer observa-
ções importantes sobre a utilização do 
mandado de segurança como sucedâ-
neo recursal.

Comum observar que, para a defe-
sa do princípio da inafastabilidade da 
jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da 
Constituição Federal, que versa sobre 
a lei não poder excluir da apreciação 
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito (BRASIL, 1988), a restrição de 
impugnar qualquer tipo de pronuncia-
mento judicial, como visto no CPC/39, 
insurge o mandado de segurança como 
remédio processual.

Para justificar o uso do mandado de 

segurança, Heitor Vitor Mendonça Sica 
(2015, p. 31) explica: Pois ao limitar o 
cabimento do agravo de instrumento, 
seguramente haverá litigantes que lan-
çarão mão do mandado de segurança. 
Pense-se, por exemplo, na decisão que 
indefere a realização de uma prova pe-
ricial, contra a qual não cabe agravo 
de instrumento. Se a fonte de prova 
está prestes a se perder, e a parte en-
tender que a prova é fundamental para 
o deslinde da controvérsia, poderá bus-
car defender seu “direito líquido e cer-
to” a essa providência instrutória. Outro 
exemplo está na decisão que rejeita a 
alegação de incompetência relativa; o 
réu pode sustentar que a indevida ma-
nutenção da causa perante o foro do 
domicílio do autor lhe causará prejuí-
zo incontornável para desempenho do 
seu direito de defesa. 

A abolição do agravo retido, discuti-
do anteriormente neste trabalho, e a alte-
ração no sistema de preclusão para que 
matérias não previstas no rol do agravo 
de instrumento, no caso de se conside-
rar que estas são taxativas, só possam ser 
questionadas em sede de preliminar de 
apelação, também contribuem para a uti-
lização do mandado de segurança (SICA, 
2015, p. 22-23).

No mesmo sentido, José Henrique 
Mouta Araújo (2016, p. 138) esclarece 
que a modificação no sistema de pre-
clusão gera, de um lado, a ampliação 
do efeito devolutivo da apelação (art. 
1.009, §1º, do CPC/15) e, de outro, a 
ampliação do manejo do mandado de 
segurança contra decisão judicial.

Em relação ao manejo do manda-
do de segurança, importante salientar 
o procedimento formal necessário para 
sua impetração, como: (a) a necessida-
de de intimação do juiz prolator da deci-
são atacada, na qualidade de autorida-
de coatora; (b) a necessidade de citação 
pessoal da parte contrária, na qualida-
de de “litisconsorte necessária”; (c) ca-
bimento de sustentação oral; (d) oitiva 
do Ministério Público; (e) cabimento de 

recurso ordinário dirigido ao STJ contra 
o acórdão denegatório da segurança; e, 
finalmente, (f) prazo decadencial exten-
so, de 120 dias (SICA, 2015, p. 32-33).

Apesar de a utilização do manda-
do de segurança ser um grave proble-
ma no CPC/2015 devido à morosidade 
procedimental abordada anteriormente 
em comparação ao procedimento utili-
zado no agravo de instrumento, obser-
va-se que o inc. I do art. 1.015 abarcou 
as principais hipóteses que gerariam 
danos graves e de difícil reparação às 
partes, o que diminui consideravelmen-
te o risco da utilização deste sucedâ-
neo recursal em relação ao CPC/1939 
(GONZALEZ, 2016, p. 365). Passadas as 
considerações feitas sobre o mandado 
de segurança, temos o debate doutriná-
rio acerca da taxatividade, ou não, do rol 
do agravo de instrumento.

Entre os autores que tratam como 
taxativas as hipóteses previstas no art. 
1.015, está Cássio Scapinella Bueno 
(2016, p. 691) que afirma ser a preli-
minar de apelação ou contrarrazões de 
apelação a única opção para reverter, 
mesmo que posteriormente, a decisão, 
ou, ainda, conformar-se com a decisão 
tal qual proferida anteriormente. Apesar 
das afirmações, declara haver possibilida-
de de uma interpretação ampliativa des-
de que conservadas as hipóteses para 
evitar indevidas generalizações.

Luiz Guilherme Marinoni (2015, p. 
534), mesmo que brevemente, também 
discorre sobre a taxatividade do artigo e 
a possibilidade do uso de uma interpre-
tação ampliativa, ou análoga, das hipó-
teses: Como é amplamente conhecido, 
inclusive por juristas de diferentes tra-
dições e com diferentes inclinações te-
óricas, o raciocínio analógico perpassa 
a interpretação de todo o sistema jurí-
dico, constituindo ao fim e ao cabo um 
elemento de determinação do direito. 
O fato de o legislador construir um rol 
taxativo não elimina a necessidade de 
uma interpretação para sua compreen-
são: em outras palavras, a taxatividade 
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não elimina a equivocidade dos dispositivos e a necessida-
de de se adscrever sentido aos textos mediante interpretação 
(MARINONI, 2015, p. 534). 

Este trabalho, entretanto, defende a tese utilizada por 
Gabriel Araújo Gonzalez (2016, p. 369) de que o raciocínio por 
analogia deve ser feito de forma diferente, partindo-se da pre-
missa de que muitas decisões se sujeitam ao agravo de instru-
mento porque a apelação não é capaz de tutelar satisfatoria-
mente a hipótese.

Como visto na análise de todos os incisos do art. 1.015, o 
legislador, ao dispor das matérias que supostamente seriam as 
únicas cabíveis para a recorribilidade do agravo de instrumen-
to, pode perceber que, em algumas hipóteses, houve previsão 
desnecessária da revisão imediata da decisão interlocutória, en-
quanto em outras, há a falta de previsão para situações seme-
lhantes que gerariam grande dano ao direito das partes caso 
fosse postergada a apreciação para fase de apelação.

Tendo em vista que a incapacidade de a apelação tutelar a 
contento alguns direitos supostamente violados foi um fato de-
terminante para o legislador elencar as hipóteses de cabimen-
to do agravo de instrumento (GONZALEZ, 2016, p. 375), seria 
correto afirmar que se deve criar uma regra supletiva ao rol pre-
visto pelo art. 1.015, sendo ela: quando a apelação não for ca-
paz de tutelar satisfatoriamente o direito violado por uma de-
cisão interlocutória, o agravo de instrumento é recurso cabível.

No mais, caso tal regra não seja implementada, deve-se de-
fender a utilização do mandado de segurança para corrigir o 
erro legislativo de enumerar as hipóteses previstas para cabi-
mento do agravo de instrumento, mesmo que exista recurso 
posterior contra a decisão interlocutória atacada, visto ser o di-
reito pleiteado líquido e certo, causando grandes danos às par-
tes caso sua revisão seja postergada (GONZALEZ, 2016, p. 374).

6 O ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE A MATÉRIA

Apesar da grande discussão em torno da taxatividade, ou 
não, das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento pre-
vistas no art. 1.015, a Quarta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), em decisão unânime proferida no Recurso Especial 
1.679.909, ainda não publicada, declarou cabível o recurso con-
tra decisão interlocutória que reconhece a incompetência. 

No caso em análise, determinou-se que o Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) realizasse nova apreciação 
do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que re-
jeitou a exceção de incompetência. Apesar de o recurso ter sido 
formulado na vigência do CPC/73, o TJRS defendeu que deve-
riam ser aplicadas as disposições do CPC/2015, nas quais não 
há previsão para a rediscussão imediata de tal hipótese.

O Ministro Luis Felipe Salomão, relator do recurso especial, 
justificou seu voto reconhecendo a gravidade das consequên-
cias da tramitação de uma causa perante juízo incompetente, o 
que permite interpretação mais ampla do inc. III do art. 1.015, 
além de que a doutrina especializada mostra ser plenamen-
te aceitável o agravo de instrumento para questionar decisão 
sobre competência, forma mais célere que a impugnação por 
mandado de segurança. 

Em outro sentido, porém, o Ministro Marco Aurélio Bellizze, 
que integra a Terceira Turma do STJ, entendeu que o rol do 

art. 1.015 do CPC seria taxativo em decisão no REsp 1.700.500, 
apoiado pela doutrina de Fredie Didier Jr. 

Necessário, portanto, em vista da discussão aqui apresen-
tada, uniformizar o entendimento da jurisprudência sobre o 
cabimento do agravo de instrumento para as hipóteses além 
daquelas previstas no art. 1.015 do CPC, definindo-as. Dessa 
forma, restará garantida a segurança jurídica das partes, que 
saberão se a matéria em questão é objeto de agravo de instru-
mento ou preliminar de apelação; e a celeridade para o pro-
cesso, uma vez excluída a necessidade de recorrer por meio 
do mandado de segurança.

7 CONCLUSÃO

Diante da análise de todo trabalho, foram expostas as mo-
dificações ocorridas pelas normas processuais civis ao longo de 
cinco períodos históricos, mostrando a evolução e diferenciando 
os conceitos dos pronunciamentos dos juízes, principalmente a 
decisão interlocutória, além das diversas formas de recorribilidade 
correspondentes que existiram desde as Ordenações Filipinas até 
o recente promulgado Código de Processo Civil de 2015.

Destaca-se a similaridade entre o disposto no CPC/1939 
e o atual debate doutrinário em razão da (suposta) enumera-
ção das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento no 
CPC/2015. Foi demonstrado, no período histórico do CPC/1939, 
a utilização de sucedâneos recursais para a impugnação das hi-
póteses não previstas no artigo, no intuito de evitar danos irre-
paráveis às partes.

Após o estudo histórico, foram abordados os conceitos e 
diferenciações entre os atos normativos do juiz, que englobam 
a sentença, decisões interlocutórias, despachos, acórdãos e de-
cisões monocráticas, como visto anteriormente.

Nesse sentido, foram pormenorizadas todas as hipóteses 
previstas no art. 1.015 para a recorribilidade imediata por agra-
vo de instrumento, quais sejam: tutelas provisórias, mérito do 
processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, in-
cidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição 
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido 
de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, 
exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do li-
tisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de tercei-
ros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo 
aos embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos 
termos do art. 373, § 1º, além de outros casos expressamen-
te referidos em lei e decisões interlocutórias proferidas na fase 
de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no 
processo de execução e no processo de inventário.

Apesar de serem consideradas as matérias urgentes e que 
demandariam o reexame necessário da decisão interlocutória, 
restou demonstrado que, em algumas hipóteses, não há neces-
sidade de revisar imediatamente por não haver risco processual 
na postergação do exame, enquanto, em algumas hipóteses si-
milares não abarcadas pelo artigo, a apelação não conseguiria 
as tutelar satisfatoriamente.

No último capítulo, portanto, foi defendido que, caso con-
siderado como taxativo o rol do art. 1.015, seria imprescindí-
vel criar uma regra supletiva doutrinária que versasse sobre a 
possibilidade de o agravo de instrumento ser cabível quando 
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a apelação não for capaz de tutelar sa-
tisfatoriamente o direito violado por uma 
decisão interlocutória. No mais, essa pos-
sibilidade abriria precedente para um re-
trocesso processual, na qual o mandado 
de segurança seria utilizado para tutelar 
direito líquido e certo das partes que não 
foi previsto no rol do artigo.

Conclui-se, pois, pela necessidade de 
se considerar que o rol do art. 1.015 do 
CPC/2015 é exemplificativo, visto que vá-
rias hipóteses que gerariam grande dano 
ou de difícil reparação para as partes, du-
rante o processo da qual a apelação não 
conseguiria zelar, não foram incluídas 
pelo legislador, gerando insegurança ju-
rídica e a urgência de se procurarem ou-
tros meios para a proteção do direito das 
partes ante a decisão interlocutória.
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