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RESUMO 

 

O presente trabalho busca analisar as mudanças ao sistema recursal de decisões 

interlocutórias com o advento da lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, 

combinado com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado na 

Tese 988. Da teoria para a prática, como método de investigação, analisamos a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com foco nos casos que 

necessitam da aplicação da tese aprovada para terem seus recursos “conhecidos”. O 

objetivo consiste em observar o posicionamento dos desembargadores diante de novas 

mudanças trazidas pelo STJ. Com isso, tentar compreender pelas suas lentes o que está 

sendo considerado urgência para justificar a impugnação imediata, independente da 

redação legal. Iniciamos o trabalho escrito com os princípios legais do processo civil, 

seguido de breve explicação sobre os recursos no CPC/15, com foco no agravo de 

instrumento, de acordo com a lei, a doutrina e o STJ. Por fim, abordamos os resultados 

gerais da pesquisa empírica e de acordo com as Câmaras do TJERJ.  

 

Palavras-chave: agravo de instrumento; Superior Tribunal de Justiça; Tese 988; 

jurisprudência; Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This academic thesis aims to analyze the changes to the appellate system of  

interlocutory decisions according to the new Code of Civil Procedure, law 13.105/15, 

combined with the Superior Court of Justices novel understanding in the Thesis 988. 

From theory to practice, as a method of investigation, Rio de Janeiro‟s Court of Justice 

jurisprudence was examined focusing on the cases that needed the thesis applied to have 

their appeals “known”.  The main goal is to observe how the appellate judges are voting 

since the new changes brought by the Superior Court of Justice. With that remark, 

attempting to understand through their eyes what is being considered urgent to justify an 

immediate acknowledgment by the Court of Appeals. At first, the written work starts 

with legal procedure principles, followed by a brief explanation of the appellate system 

in the Code of Civil Procedure, focused on interlocutory decisions, in accordance with 

the law, the doctrine and the Superior Court of Justice. In conclusion, it is analyzed the 

empirical research results, general information to each Court‟s Panel.  

 

Keywords: interlocutory appeal; Superior Court of Justice; Thesis 988; jurisprudence; 

Rio de Janeiro‟s Court Of Justice. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira:  

Sempre que, em um processo em curso, for proferida uma decisão que cause 

prejuízo (seja a uma das partes, a ambas ou mesmo a alguém de fora da 

relação processual – um terceiro prejudicado), será possível adotar um 

mecanismo para buscar reverter à situação: o recurso. Trata-se do 

remédio voluntário e idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, 

a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão judicial 

impugnada.
1
 

 

No contexto didático destacado pelo autor, o termo “decisão” engloba a decisão 

interlocutória, a sentença, o acórdão e a decisão monocrática. Segundo o art. 1001 do 

CPC/2015, “dos despachos não cabe recurso”, não incluindo, portanto, os despachos, 

sendo estes atos judiciais que impulsionam o processo sem carga decisória. 

Os recursos consistem em mecanismos previstos expressamente em lei, estando 

previstos no regime do CPC/2015 no art. 994 no qual constam nove modalidades de 

recursos elencadas. O objeto do presente trabalho revolve-se no inciso II do 

supramencionado artigo: o agravo de instrumento, de acordo com a atual lei processual 

e a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. 

O Código Processual em vigor prevê as hipóteses do cabimento do agravo de 

instrumento, consolidando a motivação da Exposição de Motivos do Anteprojeto de 

reduzir os casos de interposição do recurso. Tal modificação resta nítida ao prever o 

referido Diploma como requisito de admissibilidade recursal, versar a decisão 

interlocutória, a princípio, nas hipóteses elencadas nos incisos I a XIII, do art. 1.015 e 

seu parágrafo único.  

Rol, até então, puramente taxativo. Devido diversas controvérsias práticas acerca 

da natureza jurídica do referido rol, provocou a manifestação do Superior Tribunal de 

Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.696.396/MT e do REsp nº. 

1.704.520/MT, ambos submetidos à sistemática dos recursos repetitivos. Nesses 

recursos especiais consolidou o entendimento no sentido de que a natureza jurídica do 

artigo é de taxatividade mitigada, admitindo interposição de agravo de instrumento 

quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no 

recurso de apelação. 

                                                           
1
BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil v. 5. 17. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2013, p. 233 – edição eletrônica. 
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Diante da importância do referido recurso à prática jurídica, assim como a 

inovação advinda do novo codex, o presente trabalho debruçará sobre a nova sistemática 

do agravo de instrumento, por meio da análise da jurisprudência do Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro, visando traçar o posicionamento do Tribunal diante da modificação 

estabelecida pelo STJ.  

No capítulo 1 são estudados os princípios constitucionais de ordem processual, 

destacando os de maior relevância para o trabalho proposto, como o devido processo 

legal, dever de motivação das decisões judiciais e o duplo grau de jurisdição. Assim 

como, a sistemática do agravo de instrumento no CPC/15 e as controvérsias suscitadas. 

Para tanto, são abordadas diversas fontes doutrinárias brasileiras.  

O capítulo 2 cuida das interpretações doutrinárias do art. 1.015, das 

controvérsias geradas e a tentativa de pacificação do STJ ao fixar o Tema 988. São 

abordados os principais pontos do voto de relatoria da Sra. Ministra Nancy Andrigui e 

os votos-vista no julgamento da Corte Especial. 

O capítulo 3 introduz a metodologia utilizada na pesquisa empírica, abordando 

os pontos norteadores da investigação, seguindo com a exposição dos resultados obtidos 

em âmbito geral e delimitado a cada Câmara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 

Do mesmo modo, quantificamos os objetos das decisões interlocutórias com maior 

incidência de agravo de instrumento no período proposto. Devido à relevância, 

destacamos o objeto “produção de provas” e “prova pericial” para tópico específico.  

O Código Processual de 2015, sendo a mais recente atualização legislativa 

processual civil, apesar do pouco tempo em vigor sofreu modificação significativa, no 

que tange ao agravo de instrumento e seus requisitos intrínsecos, com a Tese 988 

carecendo estudos sobre os impactos dessa mudança na prática jurídica.  
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CAPÍTULO I 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS E O RECURSO CÍVIL 

SEGUNDO O CÓDIGO PROCESSUAL DE 2015  

 

1.1.OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE ORDEM PROCESSUAL 

O exercício do direito de ação consiste no início de diversos atos processuais, no 

qual conforme o desenvolvimento da marcha processual, apesar de embasados pela 

mesma legislação e fontes doutrinárias ao alcance, cada processo carrega suas 

particularidades advindas da forma de atuação das partes e interpretação do magistrado 

a respeito do caso sub judice.  

Visando um desenvolvimento processual legal, justo e equitativo, uma garantia 

constitucional (art. 5º, LIV, CF),as limitações a comportamentos processuais 

teratológicos, portanto, são encontrados na própria legislação, orientando e advertindo 

aos sujeitos processuais.Nesse sentido, os princípios constitucionais de ordem 

processual, assim como os informados no Novo Código de Processo Civil, representam 

bases para nortear o caminho com alvo no fim do litígio de forma satisfativa.  

De acordo com os ensinamentos de Fredie Didier JR., o devido processo legal 

consiste em uma garantia contra o exercício abusivo do poder, seja ele na esfera 

legislativa, administrativa ou judicial
2
. Princípio dotado de status constitucional, o 

inciso LIV da Carta Magna nos informa que “ninguém será privado da liberdade ou de 

seus bens sem o devido processo legal”. Apesar de sua aparente abstração e imprecisão, 

significa estar o processo de acordo com o ordenamento jurídico, regras e princípios, o 

observando e respeitando como um conjunto.  

Para Nelson Nery Jr., consiste no “princípio fundamental do processo civil que 

entendemos como a base sobre a qual todos os outros se sustentam”
3
. A materialização 

do devido processo legal, a forma com a qual é concretizado e pode ser observada no 

trâmite processual ocorre na observância de outros princípios. Para tanto, seus marcos 

são:  

O contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988) e dar tratamento 

paritário às partes do processo (art. 5º, I, CF/1988); proíbem-se provas ilícitas 

(art. 5º, LVI, CF/1988); o processo há de ser público (art. 5º, LX, CF/1988); 

garante-se o juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII, CF/1988); as decisões hão 

de ser motivadas (art. 93, IX, CF/1988); o processo deve ter uma duração 

                                                           
2
DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. 22. Ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 92. 

3
NERY, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 12. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2016. 
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razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/1988); o acesso à justiça é garantido (art. 5º, 

XXXV, CF/1988) etc.
4  

 

A preocupação do constituinte de 1988 em expressar em seu texto esses 

elementos, na concepção de Humberto Ávila, evidenciando o ideal de protetividade de 

direitos, tornou “obrigatório aquilo que poderia ser avaliado como adequado e 

necessário conforme as circunstâncias de cada caso concreto e, com isso, eventualmente 

afastado”.
5
 Entretanto, a Constituição Federal não esgota os elementos incluídos no 

referido princípio, constando diversos em outros documentos legais, ou até mesmo 

implícitos, como o princípio da adequação, razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé 

processual e efetividade. Uma prestação jurisdicional que inspira credibilidade, 

segurança jurídica e aplicação normativa, deve primar por assegurar o devido processo 

legal e seus princípios conexos.  

 A Constituição Federal ao estabelecer no art. 5º, caput, a igualdade de todos 

perante a lei, consagra o princípio da isonomia ou igualdade, refletindo na legislação 

infraconstitucional nos arts. 7º e 139, I, do Novo Código de Processo Civil. O primeiro 

dispositivo legal dispõe ser: “assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao 

exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos 

deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo 

contraditório”. Por sua vez, o art. 139, I, incumbe o dever ao juiz de, ao dirigir o 

processo, assegurar às partes igualdade de tratamento.  

 Apesar de ambos os dispositivos legais estarem direcionados ao juiz, o primeiro 

representante do Estado incumbido de jurisdição com o dever de ministrar a justiça, 

consiste em um princípio a ser observado nas demais instâncias judiciárias, para que as 

partes e seus procuradores tenham iguais oportunidades para apresentar suas alegações 

em juízo e influenciar a motivação do magistrado.  

 Elpídio Donizetti destaca como uma garantia de “igualdade real, uma vez que os 

sujeitos processuais (em sua maioria) são diferentes, e devem ser respeitados em suas 

diferenças. [...] A igualdade objeto de garantia constitucional, portanto, é a igualdade 

substancial, material, e não a meramente formal”
6
. 

 Com o intuito de neutralizar desigualdades, diversas são as prerrogativas, como 

a inversão do ônus da prova (inciso VIII do art. 6º, Código de Defesa do Consumidor), a 

                                                           
4
 DIDIER, Jr., Fredie, 2020, op. cit., p. 95.  

5
 ÁVILA, Humberto. “O que é „devido processo legal‟?”. Revista de Processo. São Paulo: RT, 2008, n. 

163, p. 57. 
6
DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil . 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p.130. 
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prioridade na tramitação de todos os atos de diligências em qualquer instância de pessoa 

com idade igual ou superior a 60 anos ou portadora de doença grave (1.048, I, CPC), 

dentre outras. 

 O referido princípio inspirou o surgimento do instituto jurídico Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no qual a multiplicação de ações 

fundamentadas na mesma questão de direito ou tese jurídica, com risco de ofensa à 

isonomia e à segurança jurídica, justificaria a instauração do incidente, com o objetivo 

de coibir decisões dispares pautadas no mesmo fundamento. Para Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, a tese fixada terá aplicação: 

a todos os processos individuais ou coletivos que tratem da tese decidida, e 

que tramitem na área de abrangência do tribunal, inclusive às causas de 

competência dos juizados especiais. Do mesmo modo, a tese fixada será 

aplicada a casos futuros, ajuizados no território de competência do tribunal, 

ao menos até que este revise a orientação fixada no incidente.
7
 

 

 Zelar pela efetividade do princípio da isonomia ou paridade de armas consiste 

em zelar por um processo justo. Já sobre o magistrado recai o dever de observar, 

resguardar e promover o cumprimento de diversos princípios, sejam eles de ordem 

constitucional ou infraconstitucional, no decurso da prestação jurisdicional. No rol das 

normas fundamentais do processo civil, replicando o art. 93, IX, da CF/88, está o art. 11 

dispondo “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.  

 Desses textos legais, extrai-se o princípio da motivação, ou fundamentação, das 

decisões judiciais, um dever e uma garantia que deve estar presente em todas as 

decisões, não apenas a sentença, e em todas as instâncias, sob pena de nulidade, 

podendo sua inobservância ser arguida em qualquer grau de jurisdição.  

 Partindo de exemplos alienígenas, Rodrigo Ramina de Lucca, cita dois casos 

relevantes ao tema, expressando ideias centrais do instituto. Segundo o autor,  

Em Flannery v. Halifax Estate Agencies Ltd, julgado no ano de 2000, o 

mesmo Lord Justice Henry Brooke sustentou que o dever de motivação é 

uma função ligada ao devido processo e à justiça. As partes devem saber 

com exatidão por que ganharam ou perderam, além de poderem avaliar se 

a decisão está equivocada, permitindo-lhes que recorram adequadamente. 

A necessária motivação ainda produziria decisões de melhor qualidade.  

No Canadá, a Corte Suprema decidiu, em 2002, que o juiz havia cometido 

um “erro de direito” ao deixar de “dar motivos suficientemente inteligíveis”. 

De acordo com a decisão, “os motivos do julgamento constituem o 

                                                           
7
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo 

civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters 

Brasil, 2020, p. 726. 
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principal mecanismo pelo qual os juízes prestam contas às partes e à 

população das decisões que pronunciam”;(grifos nossos)
8
 

 

 A contrário sensu, a exigência não repousa na obrigatoriedade de decisões 

extensamente fundamentadas, sendo esta uma conclusão equivocada ao equiparar 

tamanho com cumprir de forma coesa, clara e racional o dever constitucional do juiz ou 

do tribunal de expor as razões que o conduziram a determinada conclusão. É necessário 

que, vinculado ao argumentado e existente no processo, sejam apresentadas as razões 

jurídicas, efetivamente relacionadas ao processo em análise, de seu livre 

convencimento.  

 A independência funcional do juiz, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, art. 

35, I e 40, traz como consequência a possibilidade de decidir de acordo com o seu livre 

convencimento frente às provas dos autos
9
, submetendo-se unicamente a sua convicção, 

sem interferências externas (art. 8º, I, da CF). Diante dessa liberdade funcional, a 

garantia expressa de obter uma decisão motivada funciona como um freio, um limite a 

atividade do juiz, sob pena de nulidade por carência de fundamentação (art. 93, I, 

CF/88).   

 Apesar de o Novo Código de Processo Civil de 2015 não impor restrição a 

persuasão racional, o magistrado deverá aplicar o ordenamento jurídico objetivando 

atingir aos fins sociais, às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana (art. 8º, CPC/15). Está o mesmo adstrito as fontes de 

direito (leis, analogia, costumes e princípios gerais do direito). Do mesmo modo, 

inobstante o referido código não descriminar o que vem a ser uma decisão considerada 

devidamente fundamentada o art. 489 realiza um trabalho pontual ao tecer os elementos 

essenciais da sentença, principalmente no parágrafo 1º
10

, e incisos, ao informar as 

características de uma decisão judicial não considerada fundamentada. 

                                                           
8
DE LUCCA, Rodrigo Ramina. O dever de motivação das decisões judiciais: estado de direito, segurança 

jurídica e teoria dos precedentes. 3 ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 121. 
9

BRASIL. Lei 13.105/2015. Art. 371, CPC:“O juiz apreciará a prova constante dos autos, 

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu 

convencimento.” 
10

 BRASIL. Lei 13.105/2015. Art. 489 São elementos essenciais da sentença:I - o relatório, que conterá os 

nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das 

principais ocorrências havidas no andamento do processo;II - os fundamentos, em que o juiz analisará as 

questões de fato e de direito;III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as 

partes lhe submeterem.§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, que:I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato 

normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;II - empregar conceitos jurídicos 

indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;III - invocar motivos que se 

prestariam a justificar qualquer outra decisão;IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no 

processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;V - se limitar a invocar 
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 O princípio da motivação das decisões judiciais se faz fundamental em um 

Estado Democrático de Direito, no qual o abuso do exercício do poder estatal, 

subjetivismos e arbitrariedades não podem ser perpetuados em um órgão responsável 

por ministrar a justiça se utilizando de meios que prejudiquem a higidez e lisura de sua 

atuação. A lei e os princípios devem ser materialmente efetivados e garantidos para se 

obter um processo justo, ideia essa que engloba a perspectiva de uma tramitação judicial 

do litígio com uma duração razoável. 

 Acrescentado ao art. 5º da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 

45/2004, o princípio da duração razoável do processo está positivado no inciso 

LXXVIII com a seguinte redação: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 

sua tramitação”. Por sua vez, o CPC/15 consagrou a princípio no art. 4º, dispondo que 

“as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 

atividade satisfativa”. 

 Cabe esclarecer, portanto, que duração razoável não é sinônimo de velocidade 

ou rapidez, tendo em vista a necessidade de considerar a complexidade da causa em 

análise e os atos inerentes. Exemplificando, podemos considerar a produção de prova 

pericial um meio probatório complexo, deveras vezes tornando o processo mais moroso, 

no entanto em alguns casos pode ser o único meio cabível de comprovar as alegações da 

parte, auxiliar o juiz a proferir a sentença e garantir a ampla defesa por meio da 

produção de prova. Se para o juiz exercer o seu livre convencimento e externar as 

razões na fundamentação consiste apenas vinculado ao exposto nos autos, um quadro 

probatório deficiente reduz as chances de uma resolução efetiva. Nesse sentido, 

afirmam Maria Elizabeth Castro Lopes e João Batista, 

a celeridade não pode atropelar ou comprometer o processo giusto de que nos 

fala Comoglio, ou seja, o reconhecimento e a garantia dos direitos, a 

fundamental exigência de efetividade técnica e qualitativa, o contraditório, o 

juiz natural, etc. Sobre preocupar-se com a celeridade, deverá o magistrado 

indagar, em cada caso, qual deva ser a duração razoável do processo. Em 

outras palavras, o processo deve durar o tempo necessário e suficiente para 

cumprir seus escopos, nem mais, nem menos.
11

 

 

                                                                                                                                                                          
precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que 

o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;VI - deixar de seguir enunciado de súmula, 

jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em 

julgamento ou a superação do entendimento. 
11

LOPES, João Batista; CASTRO LOPES, Maria Elizabeth. Novo Código de Processo Civil e efetividade 

da jurisdição. Revista de Processo 188. São Paulo: RT, 2010. p. 173-174. 
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Diversas são as previsões processuais e institutos, originários ou contribuintes, 

para a garantia desse princípio, como o estabelecimento de prazos para a manifestação 

das partes, negócios processuais, o instituto da preclusão, ordem cronológica de 

julgamento, princípio da fungibilidade, tutela de urgência, julgamento antecipado do 

mérito, seja de forma integral ou parcial (art. 355 e 356), teoria da causa madura (art. 

1.013, § 3.°, II), obrigatoriedade do magistrado indicar com precisão o que deve ser 

corrigido ou complementado (art. 321), incidente de resolução de demandas repetitivas 

(art. 976), dentre outros. 

 Para alcançar a almejada duração razoável diante de um cenário de 

congestionamento do Poder Judiciário, importa destacar a regra do art. 6 do CPC/15 ao 

estabelecer o dever de “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que 

se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 

 O princípio da cooperação está diretamente ligado com o princípio em destaque, 

pois por meio do comportamento e atuação dos litigantes, procuradores e do órgão 

jurisdicional, como elas se relacionam processualmente, afeta a celeridade e a 

efetividade da prestação. As partes, os advogados, o juiz, o Ministério Público, a 

advocacia e a Defensoria Públicas, os terceiros que intervêm no processo, o juiz e os 

auxiliares da justiça, todos estão incumbidos de zelar por um procedimento cooperativo.  

 Os auxiliares da Justiça estão elencados no art. 149
12

 apenas de forma 

exemplificativa, também são considerados como tais os estagiários, juízes leigos, 

terceirizados, trabalhadores de serventias privatizadas e voluntários (trabalhadores 

auxiliares). Neste ponto, de suma relevância traçar um breve comentário ao papel dos 

estagiários no Poder Judiciário. Segundo dados do relatório estatístico anual organizado 

pelo Conselho Nacional de Justiça, Justiça em Números, tendo como ano-base 2019, 

estamos diante de um cenário de 4.615 cargos vagos para magistrados e 46.196 cargos 

vagos para servidores. Frente a um número crescente de casos novos, acima de 2,0%, na 

esfera Estadual, Federal e do Trabalho, encontrou-se na atuação do estagiário, 

                                                           
12

 BRASIL. Lei 13.105/2015. Art. 149 São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam 

determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, 

o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o 

partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. 
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remunerada ou voluntária, uma forma de preencher uma lacuna sistêmica de redução no 

número de vagas em concursos públicos e a desvalorização do servidor
13

.  

No quadro de pessoal, o número de trabalhadores auxiliares consta de 159.876, 

representando os estagiários 41% desse total (CNJ, página 91). Ao analisarem o período 

entre 2009-2019 constataram um aumento na contratação de estagiários em 84,3%, 

estatística esta que não leva em consideração o trabalho voluntário realizado, no qual 

certamente o número de estagiários no quadro de força de trabalho seria muito superior 

a apresentada. 

 A falta de eficiência na atividade judiciária, erros de serviço, demora na 

prestação jurisdicional, evidenciam parte da responsabilidade atribuída à falha no 

quadro de pessoal, contando diversas vezes em uma lotação um número de estagiários 

superior ao de servidores. Diante do exposto, o estagiário deve ser inserido no contexto 

de consciência do seu papel em ajudar a garantir a cooperação e a duração razoável do 

processo por meio de suas atribuições.  

 Visando elucidar um comportamento processual adequado, o enunciado n. 373 

do Fórum Permanente de Processualistas Civis informa: “as partes devem cooperar 

entre si; devem atuar com ética e lealdade, agindo de modo a evitar a ocorrência de 

vícios que extingam o processo sem resolução do mérito e cumprindo com deveres 

mútuos de esclarecimento e transparência”. Características estas que contribuem para 

uma prestação jurisdicional efetiva e tempestiva.  

 Por fim, independente da controvérsia doutrinária a respeito de ser ou não um 

princípio implícito no texto constitucional e críticas atribuídas, o duplo grau de 

jurisdição exprime a ideia de um sistema hierárquico, apesar da jurisdição no direito 

brasileiro ser una e indivisível, e uma possibilidade ao litigante de pleitear o reexame de 

uma decisão de primeiro grau, desde que preenchidos os requisitos intrínsecos e 

extrínsecos previstos em lei.  

 Tal princípio considera-se implícito nos artigos 5°, § 2º e LV, que assegura aos 

litigantes, em processo administrativo ou judicial, a ampla defesa e os meios e recursos 

a ela inerentes, artigos 102 e 105, hipóteses de cabimento de recurso ordinário, 

respectivamente, para o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça e 
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 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2020: ano-base 2019. Brasília: CNJ, 

2020. p. 46-48; 91. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-

Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf. 
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artigos 92 a 126, correspondente aos tribunais de superposição atribuídos de 

competência recursal.  

 Elpídio Donizeti conceitua o duplo grau como uma “possibilidade assegurada às 

partes de submeterem matéria já apreciada e decidida pelo juízo originário a novo 

julgamento por órgão hierarquicamente superior”
14

. A afirmativa não está incorreta, 

apenas incompleta, ao prever apenas o duplo grau vertical, ao passo que a nova 

apreciação pode ser realizada por um órgão da mesma hierarquia, porém com 

composição diversa (duplo grau horizontal). Enquadrado nesse exemplo estão os 

Juizados Especiais, nos quais os recursos inominados são examinados por uma Turma 

Recursal
15

. 

 Nas lições de Ada Pellegrini Grinover (1975, p. 138, apud ALVIM, 2019, p. 

268), “o princípio do duplo grau de jurisdição funda-se na possibilidade da decisão de 

primeiro grau ser injusta ou errada, daí decorrendo a necessidade de permitir-se sua 

reforma em grau de recurso”
16

. Diante do exposto, controvérsias de lado, o princípio em 

tela possui um papel importante no Poder Judiciário, de maneira que sua implantação 

ocorre por meio dos recursos, remédios voluntários, previstos em lei.  

 

1.2. OS RECURSOS CÍVEIS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  

O magistrado, em juízo singular, seja recém nomeado ou gozando de anos de 

experiência na prática jurídica, não está isento de cometer erros, eis que a falibilidade 

humana consiste em uma característica inerente a condição humana. Estamos sujeitos a 

errar, constatação que evidencia a importância do duplo grau de jurisdição e dos órgãos 

colegiados (dotados de um menor volume de trabalho e, em regra, emanando decisões 

compostas por mais de um desembargador, os acórdãos). Nesta mesma lógica de 

reflexão, o inconformismo diante de uma decisão que lhe é desfavorável desperta na 

parte o sentimento de “injustiça”, o desejo de uma nova decisão e a busca por meios 

legais de ver a matéria reapreciada. Nesse sentido, a autora Djanira Maria Radamés de 

Sá entende: 

oferecer a todos os litigantes a possibilidade de submeter sua causa a dois 

conhecimentos sucessivos atende ao critério da razoabilidade. 
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 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil . 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 142. 
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 BRASIL. Lei 9.099/1995. Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo 
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O juiz é ser falível, que não se pode se supor imune ao cometimento de erros. 

A justiça, como obra humana, também é falível, podendo a sentença de 

primeiro grau ser injusta ou errada, daí decorrendo a necessidade de permitir-

se sua reforma em grau de recurso.
17

 

 

 Atendo-se as pertinentes lições de Vinícius Silva Lemos, 

o inconformismo encontrado no recurso é a manifestação da esperança 

depositada pela parte no processo em conflito com a realidade da decisão 

judicial que não lhe contempla. O recurso acaba por ser um caminho natural, 

a resposta espontânea para aquela situação processual prejudicial à parte. O 

recurso é ato pertinente ao processo, da efetividade da própria jurisdição e 

dos princípios arraigados como processuais constitucionais. Não há como 

pensar no devido processo legal ou na ampla defesa, sem imaginar a 

existência de um direito de recorrer. O próprio Judiciário tem no recurso a 

possibilidade de revisão de suas decisões, com o controle interno sobre a 

qualidade e efetividade das mesmas. Eventuais erros processuais ou 

judicantes são extirpados justamente pela existência de vias recursais. O 

recurso guarda uma importância enorme no processo, seja individualmente 

para a parte ou coletivamente para a sociedade.
18

 (grifos nossos) 

 

Os meios de impugnação de decisões judiciais são compostos por duas espécies, 

são elas: os recursos e os sucedâneos recursais. Considerando a relevância para a 

temática proposta, analisaremos apenas os recursos.  

No ordenamento jurídico brasileiro os recursos consistem no principal meio de 

provocar o reexame de uma decisão judicial, no curso do próprio processo, com a 

finalidade de obter a reforma, a invalidação, a integração ou o esclarecimento da 

decisão impugnada. Portanto, o recurso prolonga o curso da ação, uma vez que não há 

instauração de um novo processo. Através da impugnação da decisão recorrida as partes 

poderão pretender o reconhecimento pelo tribunal de erros de aplicação do direito ao 

caso ou de cumprimento das regras procedimentais. 

A lei 13.105/15 dispõe no art. 994 as espécies de recursos cíveis cabíveis, 

elencando em seus nove incisos: a apelação, o agravo de instrumento, o agravo interno, 

embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, 

agravo em recurso especial ou extraordinário e embargos de divergência.  

Entretanto, não são todos os pronunciamentos judiciais (arts. 203) passíveis de 

recurso. Conforme redação expressa do art. 1001, CPC/15 “dos despachos não cabe 

recurso”, entende-se que por não possuir conteúdo decisório e corresponder a atos 

responsáveis a movimentação do processo, em observância ao impulso oficial, os 
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DE SÁ, Djanira Maria Radamés. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis de acordo com a lei 

9.759/98. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.); NERY JUNIOR, Nelson. Editora Revista dos 

Tribunais, 2005. p. 187 e 189. 
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despachos não acarretam prejuízos à parte. Tendo, estes, natureza de atos que 

impulsionam o processo a chegar ao ato decisório.  

Devido à recente edição de um novo Código de Processo Civil, com diversas 

alterações no sistema recursal se comparado ao CPC/73, a respeito do agravo de 

instrumento trouxe inúmeras modificações na forma, e o momento, de manusear esse 

recurso, gerando divergências doutrinárias, jurisprudenciais e insegurança na atuação 

dos advogados. Controvérsias inevitáveis que levaram a matéria a ser objeto de análise 

pelo sistema de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.  

Antes de adentrarmos o estudo específico do agravo de instrumento, cabe uma 

breve explanação sobre alguns princípios específicos dos recursos evidenciando 

características gerais sobre esses procedimentos nos tribunais. Os princípios que 

conduzem o processo civil como um todo também são aplicados ao sistema recursal, 

devendo respeitar o contraditório, a ampla defesa, boa-fé, cooperação, dever de 

fundamentação, dentre outros.  

Singularidade, unicidade ou unirrecorribilidade. Independente da terminologia 

utilizada o referido princípio informa que cada decisão, em sua parte ou capítulo, 

comporta apenas uma espécie de recurso. Cada meio de impugnação possui finalidades 

e formalidades específicas. A doutrina aponta como uma mitigação ao mesmo o 

disposto no art. 1.031 do CPC/15, pois prevê a interposição conjunta do recuso 

extraordinário e especial, todavia são relacionados a matérias de ordem diferentes, em 

uma constitucional e em outra infraconstitucional.  

A partir desse princípio poderíamos tentar definir em linhas gerais o cabimento 

de apelação para as sentenças e o agravo de instrumento para as decisões interlocutórias. 

Tal correspondência estaria correta caso o legislador ao editar o art. 1.015, não 

elencasse as hipóteses de cabimento do agravo com natureza taxativa. Dessa forma, de 

acordo com o Novo Código de Processo Civil algumas decisões interlocutórias são 

irrecorríveis por agravo de instrumento. As modificações desse recurso serão abordadas 

no item 1.3.  

Para esse princípio, portanto, se faz necessário uma ampla compreensão dos 

seguintes dispositivos legais, art. 203, §§ 1º a 4º, 1001, caput e § 1º e o art. 1015, no dia 

a dia do advogado e do servidor responsável pela análise de admissibilidade, devido a 

sua constante utilização do meio forense.   

Dialeticidade ou discursividade. Esse princípio expressa um dos requisitos de 

regularidade formal dos recursos, fundamental para ver a pretensão conhecida pelo 
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tribunal. O inconformismo do recorrente frente a uma decisão desfavorável deve ser 

motivado no ato da interposição, não basta uma alegação genérica de vício ou 

simplesmente o descontentamento com a expectativa frustrada.  

Nesses termos, no recurso deve conter as razões de fato e de direito que levaram 

ao recorrente assumir tal postura de provocar nova manifestação do Poder Judiciário a 

respeito de matéria já analisada no juízo de piso. Portanto, para que o recorrido 

argumente os motivos para manter a decisão, exercer o contraditório, a ampla defesa, e 

o tribunal possa, além de apreciar o mérito, de forma ampla vislumbrar ambos os 

posicionamentos, dependem da apropriada impugnação do recorrente. 

Lauro Alves de Castro, transmitindo entendimento de Alexandre Freitas Câmara 

(2018, p. 326, apud ALVES, 2020, p. 98), entende por, 

o ônus da dialeticidade também decorre da necessidade de argumentação que 

as partes precisam apresentar para demonstrar a superação do entendimento 

estabelecido anteriormente, de modo que não basta a simples menção de 

que o entendimento deve ser superado.É preciso que ela apresente 

argumentos capazes de levar à superação.
19

 (sem negrito no original) 

 

 Dessa forma, portanto, a obrigatoriedade da dialeticidade contribui para evitar a 

mera reprodução da decisão, de fundamentos desconexos com o convencimento do juiz 

e a falta de objetividade e coesão na peça recursal. Apesar de o discurso ser mais 

direcionado aos advogados, como impugnar especificamente uma decisão genérica e 

desmotivada, que se atém a reproduzir jurisprudências? Para que o princípio da 

dialeticidade seja devidamente respeitado pelos advogados os pronunciamentos 

judiciais devem ser motivados de forma clara e completa, ambas as partes atuando em 

cooperação para que haja um bom exercício da função jurisdicional.  

 Colegialidade. Por fim, um dos princípios essenciais dos processos nos tribunais, 

responsável pelo aperfeiçoamento da decisão com a ponderação e comparação por meio 

do diálogo, consiste na colegialidade. Ao interpor um recurso a parte não quer apenas a 

reapreciação da matéria, mas que a mesma seja feita por um grupo de julgadores. Como 

regra, os recursos são julgados por órgãos colegiados.  

 O art. 932, III, IV e V comportam exceções muito presentes na prática forense 

com hipóteses legais de julgamento monocrático, evidenciando um dos poderes do 

relator de decidir de forma unipessoal matérias das quais, em regra, o colégio tem 

competência. A crescente fundamentação das decisões monocráticas com base nesses 
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incisos tem origem no abarrotamento das instâncias superiores e a busca pela celeridade 

processual, ao menos aparente em primeiro momento.  

O Ministro Celso de Mello em voto no Supremo Tribunal Federal (MS 28.097 

AgR/DF, j. 11.05.2011) afirmou não transgredir o princípio da colegialidade uma 

decisão monocrática, tendo em vista a possibilidade de agravar as mesmas levando a 

matéria a ser analisada pelo colegiado por meio do agravo interno. O agravo interno está 

responsável por dar seguimento à interrupção causada pelo pronunciamento 

monocrático ao obstar a decisão pelo colegiado (acórdão), possibilitando que o 

agravante tenha a manifestação dos demais integrantes da turma ou câmara. 

A inversão de ordem entre a regra e a exceção além de ser mais custosa às 

partes, na maior parte dos Tribunais Estaduais não há custas para a interposição de 

agravo interno, no entanto para evitar o risco de deserção deve-se examinar o regimento 

de cada tribunal, gera o que se buscou evitar: maior morosidade na prestação 

jurisdicional. Cabe destaque que da decisão monocrática, assim como do agravo interno, 

cabe embargos de declaração.  

Apesar da possibilidade do agravo interno, outro prejuízo a parte consiste na 

diminuição da influência exercida sobre os julgadores por meio da sustentação oral uma 

vez que, com base no art. 937, esse recurso não permite a defesa na tribuna, ponto, este, 

a ser retomado quando da análise dos resultados da pesquisa empírica. Lançados os 

fundamentos pertinentes sobre os recursos, passamos ao objeto do presente trabalho de 

conclusão de curso: o agravo de instrumento. 

 

1.3. AGRAVO DE INSTRUMENTO: ENTRE INOVAÇÕES E 

CONTROVÉRSIAS DO CPC/2015 

 

 Conforme abordado no tópico anterior, existem dois pronunciamentos do juiz 

agraváveis: a sentença e a decisão interlocutória. O despacho, outra forma de 

pronunciamento, por ter natureza meramente de impulso ao processo e não ter caráter 

decisório, não cabe recurso dos mesmos (1.001, CPC/15). Entender o recurso cabível 

vai de encontro a um conceito claro desses dois atos do juiz, sua identidade, o que os 

torna o que são. Sobre a sentença, dispõe o art. 203, § 1º: “ressalvadas as disposições 

expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o 

juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento 

comum, bem como extingue a execução”. 
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 Marcelo Augusto da Silveira enfatiza a intenção do legislador em criar um 

conceito híbrido de sentença por meio de dois critérios, “o de conteúdo (julgamento sem 

análise de mérito – art. 485, e, julgamento com análise de mérito – art. 487) e de 

finalidade (põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a 

execução)”
20

. Portanto, nos termos da legislação processual civil a sentença encerra uma 

fase processual, ou ao processo, com o julgamento total das pretensões da parte, seja 

com julgamento do mérito ou sem.  

 Inconformado com a sentença proferida, dela caberá o recurso de apelação (art. 

1.009, CPC/15), assim iniciando a fase recursal. Dessa forma, podemos concluir de 

forma absoluta: de sentença cabe apelação. Por outro lado, ao tratarmos do agravo de 

instrumento não encontramos uma máxima, apenas um enorme “depende”. 

 Sobre a decisão interlocutória, o parágrafo segundo do art. 203 define esse ato 

do juiz como sendo “todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se 

enquadre no § 1º”. Um conceito abstrato, vago e por exclusão: decisão interlocutória é 

aquela que não se enquadra no conceito legal de uma sentença. Tem conteúdo decisório, 

porém não põe fim à fase ou ao processo.  

 A forma de impugnar a decisão interlocutória, objetivando melhorar a decisão e 

diminuir os prejuízos oriundos dela, se faz por meio de agravo de instrumento. Ao 

contrário do observado na apelação não podemos chegar a uma regra, a um molde nariz 

de cera: da decisão interlocutória caberá agravo de instrumento devido às inovações do 

Código de Processo Civil.  

 Inova o Código, ao não reproduzir a espécie de agravo retido, prevista no CPC 

de 1973, sendo a mais utilizada na época de sua vigência, modificar o prazo de 

interposição para 15 dias (art. 1.003, § 5°), bem como ao enumerar as hipóteses de 

cabimento em onze incisos do art. 1.015 (um deles vetado). Sendo assim, o legislador 

definiu as situações passíveis de impugnação imediata, na qual uma interlocutória que 

não se enquadre nos incisos elencados poderá ser questionada em preliminar de 

apelação ou em contrarrazões sem o risco de preclusão (art. 1.009, § 1°). 

 Para compreensão do impacto das mudanças trazida, cabe uma breve explanação 

sobre como a impugnação de decisões interlocutórias funcionava no Código de 1973. 

Inicialmente toda e qualquer decisão proferida poderia ser objeto de impugnação pela 

parte, seja por agravo de instrumento (para apreciação imediata) ou por agravo retido 
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(para evitar a preclusão da matéria, deveria ser interposto e reiterado posteriormente em 

sede de apelação ou contrarrazões, uma vez que não seria processado imediatamente). 

Devido ao grande número de decisões interlocutórias no processo combinada com a 

possibilidade de impugnação irrestrita gerou um congestionamento dos tribunais com 

agravos de instrumento. 

 Diante desse cenário, a última redação do artigo 522 do CPC/73 previa que as 

decisões interlocutórias seriam recorríveis por agravo retido, salvo em situação que 

pudessem gerar danos à parte por ter a pretensão analisada em momento posterior, 

inadmissão ou sobre os efeitos da apelação, onde nesses casos caberia o agravo de 

instrumento que implicava em análise imediata. Nesses termos, informava o art. 522 do 

CPC/73, in verbis: 

das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na 

forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à 

parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de 

inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é 

recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento. (Redação 

dada pela Lei nº 11.187, de 2005) 

 

 Quanto aos Tribunais, mesmo diante da alteração promovida pela Lei nº 

11.187/2005 não provocou as mudanças esperadas, fato este que influenciou 

diretamente na redação do artigo do Código de Processo Civil que prevê a interposição 

do agravo de instrumento de forma taxativa. Por oportuno, informa o artigo 1.015: 

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias 

que versarem sobre: 

I - tutelas provisórias; 

II - mérito do processo; 

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; 

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de 

sua revogação; 

VI - exibição ou posse de documento ou coisa; 

VII - exclusão de litisconsorte; 

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; 

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; 

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos 

à execução; 

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ; 

XII - (VETADO); 

XIII - outros casos expressamente referidos em lei. 

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões 

interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de 

cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de 

inventário. 

 

 O parágrafo único do referido artigo traz uma previsão genérica para cabimento 

do agravo de instrumento em decisões interlocutórias proferidas em tais fases ou 
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processos. Em tese, de acordo com a previsão legal, nesses casos não há restrição de 

impugnação.  

Louvável a intenção do legislador, ao redigir a lei 13.105/2015, em restringir as 

hipóteses de cabimento na fase de conhecimento primando pela duração razoável do 

processo, melhora na prestação jurisdicional dos tribunais, no entanto não estão 

previstas todas as situações práticas não passíveis de esperar o momento da apelação 

para ser apreciada, pois seria uma manifestação tardia da justiça frente à necessidade de 

uma demanda imediata podendo acarretar danos irreversíveis a parte.  

A prática forense evidenciou as inexatidões do Novo Código, tal como 

confirmou e gerou novos questionamentos doutrinários a respeito de sua incompletude, 

discussões e falta de pacificação na jurisprudência, resultando em dúvidas sobre a 

natureza jurídica do rol elencado nos incisos do artigo 1.015.  
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CAPÍTULO II 

HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO: DA 

CONTROVÉRSIA À TENTATIVA DE PACIFICAÇÃO PELO STJ 

 

2.1.O ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIODO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015 

Taxativo, taxativo passível de interpretação extensiva ou exemplificativo? 

Diversas, e severas, discussões na doutrina e jurisprudência surgiram a respeito da 

natureza jurídica do rol supramencionado. Trataremos sobre os principais doutrinadores 

sustentando cada tese e alguns dos seus argumentos, sem a pretensão de esgotá-los. A 

doutrina majoritária defende se tratar de um rol taxativo, principalmente por essa ser a 

escolha do legislador expressa pela Comissão de Juristas na exposição de motivos do 

Código de Processo Civil de 2015.  

O agravo de instrumento ficou mantido para as hipóteses de concessão, ou 

não, de tutela de urgência; para as interlocutórias de mérito, para as 

interlocutórias proferidas na execução (e no cumprimento de sentença) e para 

todos os demais casos a respeito dos quais houver previsão legal expressa 

(COMISSÃO DE JURISTAS, 2015, p. 34). 

 

 Desse trecho, podemos extrair que o legislador não concedeu margem para 

interpretação ou inclusão de hipóteses não expressas na legislação processual, a 

intenção era criar um rol puramente taxativo. Defendendo a tese a respeito de um rol de 

natureza numerus clausus estão: Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (2016, 

p. 2.233), José Miguel Garcia Medina (2017, p. 955), Araken de Assis (2016, p. 613-

614), Humberto Theodoro Jr. (2017, p. 1.284),Rodrigo Frantz Becker (2017, p. 246), 

Eduardo Arruda Alvim, Daniel William Granado e Eduardo Aranha Ferreira (2019, p. 

1.220), Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (2018, p. 522) e Elpídio Donizetti 

(2020, p. 1.384).  

 Outro ponto argumentado pelos defensores dessa corrente seria a insegurança 

jurídica ao se adotar uma tese de mitigação, flexibilização ou ampliação do rol 

estabelecido em lei, pois entendendo o tribunal a possibilidade de impugnação da 

matéria nesses termos não seria possível aplicar a regra do artigo 1.009 posteriormente. 

Todavia, diante de ausente pacificação, alguns tribunais podem entender pela 

taxatividade. Fazendo então ressurgir o extinto agravo retido, forçando aos advogados, 

motivados pela dúvida e incerteza, a interpor recurso de diversas interlocutórias para 

evitar a preclusão da matéria.  

 Ponto semelhante reside na usurpação de competência do Poder Legislativo feita 

pelo Poder Judiciário ao acrescentar na legislação uma postura diferente da intentada 
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pelo legislador, afrontando a separação dos poderes prevista no art. 2º da Constituição 

Federal. Não caberia ao judiciário realizar essa flexibilização, para tanto seria 

necessário uma nova lei modificando o CPC.  

 Por outro lado, os doutrinadores que entendem pela taxatividade do rol com 

possibilidade de interpretação analógica ou extensiva defendem a opção do legislador 

não ser incompatível com a ampliação das espécies legais por meio da interpretação. O 

doutrinador Alexandre Freitas Câmara, nesses termos, informa: 

a existência de um rol taxativo não implica dizer que todas as hipóteses nele 

previstas devam ser interpretadas de forma literal ou estrita. É perfeitamente 

possível realizar-se, aqui – ao menos em alguns incisos, que se valem de 

fórmulas redacionais mais “abertas” – interpretação extensiva ou analógica.
21

 

 

 Outros juristas que acompanham o posicionamento do desembargador são,Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (2017, p. 405), Fredie 

Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha (2018, p. 247-251), Cássio Scarpinella 

Bueno (2018, p. 1.141) e Clayton Maranhão (2016, p. 05). Entendem ao adotar essa 

corrente de interpretação extensiva como uma forma de evitar o uso excessivo de 

mandados de segurança contra ato judicial, além de evitar violação ao princípio da 

isonomia na medida em que situações semelhantes às do rol não estão ali elencadas.  

 Por fim, com o menor número de adeptos, temos a corrente que defende o rol do 

artigo 1.015 ser meramente exemplificativo, sendo cabível agravar de qualquer decisão 

interlocutória. Dentre eles, podemos destacar José Rogério Cruz e Tucci
22

 e William 

Santos Ferreira. Sustenta o último doutrinador:  

Se não há identificação literal das hipóteses legalmente previstas para agravo 

de instrumento, em primeiro momento, se defenderia a apelação, contudo se 

o seu julgamento futuro será inútil por impossibilidade de resultado prático 

pleno (ex. dano irreparável ou de difícil reparação), como no caso de uma 

perícia inadmitida, em que o prédio que seria objeto da perícia diante de uma 

desapropriação será rapidamente demolido, desaparecendo a utilidade de 

julgamento futuro da apelação, não é possível defender-se o cabimento da 

apelação, porque a lei não pode prever recurso inútil, logo é caso de 

cabimento do agravo de instrumento.
23

 

 

Em meio a esse cenário, jurisprudência pioneira e relevante do Superior Tribunal 

de Justiça, sob relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, trouxe decisão pautada na 
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aplicação da interpretação extensiva ao inciso III (rejeição da alegação de convenção de 

arbitragem) do art. 1.015, admitindo agravo de instrumento contra decisão envolvendo 

definição de competência relativa. A Quarta Turma, por unanimidade, deu provimento 

ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro Relator. Confira-se trecho da 

ementa e do voto no Recurso Especial 1679909/RS julgado em 14/11/2017 e publicado 

em 01/02/2018: 

5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a 

decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua 

desafiando recurso de agravo de instrumento por uma interpretação analógica 

ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já 

que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente 

para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 

(2018, p. 1-2) 

No entanto, todos acabam por reconhecer a necessidade do estabelecimento 

de alguma forma mais célere de impugnação à decisão interlocutória que 

defina a competência, já que a demora pode ensejar consequências danosas 

ao jurisdicionado e ao processo, além de tornar-se extremamente inútil o 

aguardo da definição da quaestio apenas no julgamento pelo Tribunal de 

Justiça, em preliminar de apelação (NCPC, art. 1.009, § 1°). (2018, p. 14) 

 

A despeito do posicionamento da Quarta Turma, utilizada como fundamento de 

diversos agravos de instrumento suscitando mais insegurança jurídica e controvérsia, a 

mesma não tem a incumbência de pacificar o assunto. A Corte Especial do Superior 

Tribunal de Justiça, Corte de Precedentes, exercendo sua função institucional de 

uniformização da interpretação de lei federal, atribuída no artigo 105, inciso III, alínea 

C da Constituição Federal, em 20/02/2018, admitiu a afetação dos Recursos Especiais 

1.696.396/MT e do REsp 1.704.520/MT ao rito de julgamento de casos repetitivos, 

ambos sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi.  

Segundo Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres 

da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello, o instituto do IRDR tem como 

contexto dois objetivos propostos pelo novo codex: “(1) Agilizar a prestação 

jurisdicional, sem perda de qualidade, desafogando o Poder Judiciário; (2) Gerar 

uniformidade jurisprudência, dando sentido prático ao princípio da isonomia e à 

necessidade de previsibilidade, criando segurança jurídica”
24

. A princípio, exatamente o 

que o cenário jurídico necessitava.  
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2.2. O ENTENDIMENTO DO STJ: A TAXATIVIDADE MITIGADA 

 

A relevância do sistema de precedentes instituída com o Novo Código 

Processual fica evidente no artigo 927 ao determinar que os juízes e os tribunais, em 

suas decisões singulares e colegiadas, deverão observar em sua atuação: 

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; 

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução 

de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; 

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; 

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem 

vinculados. 

 

 Uniformizar a jurisprudência, considerando os princípios da segurança jurídica, 

da proteção da confiança e da isonomia, consiste o objetivo do referido artigo, primando 

pela estabilidade, coerência e celeridade. 

 Como forma de garantir a pacificação e unificação de interpretações, a subseção 

II do Novo CPC - Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial - nos artigos 1.036 

ao art. 1.041 trata da possibilidade de afetação dos Recursos às Cortes de Precedentes ao 

rito dos recursos repetitivos. 

A redação do artigo 1.036 inaugura o assunto afirmando: “sempre que houver 

multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica 

questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta 

Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 

no do Superior Tribunal de Justiça”. 

Tal técnica se baseia na seleção de recursos especiais ou extraordinários por 

amostragem, com no mínimo duas seleções que melhor evidencie as teses idênticas, 

para representar a controvérsia em nome de todos os outros ofertados. 

Incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 2016, o tema “Da Afetação de 

Processos à Sistemática dos Recursos Repetitivos” está consolidado nos artigos 257 a 

257-E do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ).  

Ao se manifestar sobre a proposta de afetação, dentro do prazo de sete dias, os 

ministros do órgão julgador devem observar o disposto no parágrafo primeiro do art. 

257-A, assim dispondo:  
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§ 1º Para a afetação ou admissão eletrônica, os Ministros deverão observar, 

entre outros requisitos, se o processo veicula matéria de competência do STJ, 

se preenche os pressupostos recursais genéricos e específicos, se não possui 

vício grave que impeça o seu conhecimento e, no caso da afetação do recurso 

à sistemática dos repetitivos, se possui multiplicidade de processos com 

idêntica questão de direito ou potencial de multiplicidade. (grifos nossos) 

 

 O referido artigo do RISTJ, se comparado ao texto processual civil informador 

da matéria, conforme supramencionado, amplia a possibilidade de afetação ao 

julgamento de recursos repetitivos ao incluir em sua redação uma preocupação futura 

daquela matéria vir a ser fundamento de múltiplos recursos. Independente de não ser 

vislumbrada um grande número de teses idênticas no momento da afetação. A 

relevância da demanda, a ausência de consenso na doutrina e na jurisprudência sobre o 

tema são indicadores de uma potencial multiplicação futura.  

 Isto posto, a respeito do agravo de instrumento, os Recursos Especiais nº 

1704520/MT e nº 1696396/MT, ambos sobre a possibilidade de interpretação extensiva 

do rol do art. 1.015, sendo o primeiro voltado a competência e o segundo à questões de 

revisão do valor da causa e de competência, foram escolhidos como representantes da 

controvérsia, por unanimidade de votos da Corte Especial, sendo afetados ao rito dos 

recursos repetitivos em 28/02/2018, com a seguinte ementa:  

 

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SELEÇÃO. AFETAÇÃO. 

RITO. ARTS. 1.036 E SS. DO CPC/15. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. NATUREZA. ROL 

DO ART. 1.015 DO CPC/15. 1. Delimitação da controvérsia: definir a 

natureza do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua 

interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de 

instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não 

expressamente versadas nos incisos de referido dispositivo do Novo CPC. 

2. Afetação do recurso especial ao rito do art. 1.036 e ss. do CPC/2015.
25

 

 

Apesar da determinação legal na segunda parte do parágrafo primeiro do artigo 

1.036, sobre a suspensão do trâmite de processos pendentes, individuais ou coletivos, 

com a mesma tese, a Corte Especial optou pela não suspensão, em todo território 

nacional, do processamento dos recursos de agravo de instrumento tramitando sobre 

idêntica matéria.  
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Sob relatoria da Sra. Ministra Nancy Andrighi, empossada no Superior Tribunal 

de Justiça em 1999, sendo a mulher há mais tempo em cargo nos Tribunais Superiores, 

o Tema/Repetitivo 988 foi julgado em 05/12/2018, com publicação do acórdão em 

19/12/2018. Atemo-nos as suas partes mais pertinentes.  

2.2.1. A CONTRIBUIÇÃO DO “AMICUS CURIE” NO JULGAMENTO 

Considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da 

demanda ou a repercussão social da controvérsia, o juiz ou o relator, poderá solicitar ou 

admitir a participação de terceiro interessado, seja pessoa natural ou jurídica, órgão ou 

entidade especializada, com representatividade adequada (art.138, CPC/15).  

Nesses termos está positivada a participação do “amigo da corte” um terceiro 

sem interesse na resolução da questão de fato, atendo-se apenas ao debate jurídico 

contribuindo na reflexão sobre a matéria ajudando ao Tribunal em seu posicionamento 

ou na formação de um precedente. Pode, o mesmo como representante de uma 

coletividade, defender um posicionamento ou orientação acolhido por determinado 

segmento da sociedade.  

Independente do comportamento de sua atuação, inegável se faz reconhecer a 

ampliação trazida ao debate com as diversidades de manifestação e posicionamentos, 

podendo ser membros do próprio meio jurídico ou profissionais especializados de áreas 

da medicina, engenharia, psicologia, dentre outras, preservando a representação da 

sociedade. 

Em se tratando do julgamento dos Recursos Especiais afetados para delimitação 

da controvérsia em torno do agravo de instrumento, ingressaram com pedido de atuação 

como amicus Curie: Associação Brasileira de Direito Processual – ABDPRO, 

Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo – ANNEP, ambos com 

ingresso deferido e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 

Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSEG, candidatura 

indeferida com o argumento de não preencher os requisitos autorizadores, ausência de 

interesse institucional, mais sim interesse jurídico, e aptidão para contribuir, do ponto de 

vista técnico-jurídico, com o objetivo da afetação.  

O processo também constou com manifestação da União, Defensoria Pública da 

União, Ministério Público Federal, defendendo em unanimidade a possibilidade de 

interpretação extensiva das hipóteses contidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15 e 
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o Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP apresentando argumentos favoráveis 

e contrários à essa interpretação.  

A sessão de julgamento constou com sustentação oral da Dra. Luciana Monduzzi 

Figueiredo, pela recorrente, a Dra. Teresa de Arruda Alvim, pelo Instituto Brasileiro de 

Direito Processual, Dr. Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Júnior, pela Associação 

Brasileira de Direito Processual, a Dra. Estefânia Viveiros, pelo Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil, e o Dr. José Henrique Mouta Araújo, pela Associação 

Norte e Nordeste de Professores de Processo. 

De acordo com as manifestações pelas instituições no processo, a maioria instrui 

em concordância pela possibilidade de adoção da interpretação extensiva do artigo 

1.015 do CPC/15. Destacando, novamente, que o objetivo da afetação consistia em 

verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa.  

 

2.2.2. O POSICIONAMENTO DA RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

FRENTE À CONTROVÉRSIA 

Demonstrando zelo e uma didática impecável, a Ministra traça um histórico da 

recorribilidade das decisões interlocutórias por meio do recurso de agravo no Brasil, 

remontando seu início ao direito português do Século XII, perpassando pelas 

Ordenações Manuelinas e Filipinas, ao sistema recursal do CPC/39, suas duras críticas, 

as tentativas do CPC de 1973 de mitigar suas consequências e, finalmente, no novo 

diploma legal sobre o tema no Código Processual Civil de 2015.  

Terminada a contextualização histórica, os argumentos da relatora se dirigem a 

divergência doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza do rol do art. 1.015 do 

CPC/15, com constante menção a exposição de motivos da Comissão de Juristas que 

elaborou o anteprojeto (PLS/166/2010) e as tentativas de ampliar a natureza do rol de 

cabimento do recurso de agravo de instrumento, na Emenda nº 92, proposta pelo 

Senador Aloysio Nunes Ferreira, mesmo diante da aprovação do Senado Federal, art. 

969 do PLS, da taxatividade de suas hipóteses.  

Antes de analisar detalhadamente cada corrente doutrinária, afirma
26

: 

A despeito de ter havido, ao que tudo indica, uma consciente e política opção 

do legislador pela taxatividade das hipóteses de cabimento do recurso de 

agravo de instrumento na fase de conhecimento do procedimento comum e 

dos procedimentos especiais, exceção feita à ação de inventário, estabeleceu-
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Ibidem, p. 29. 



 

34 
 

se, na doutrina e na jurisprudência, uma séria e indissolúvel controvérsia 

acerca da possibilidade de recorrer, desde logo, de decisões interlocutórias 

não previstas no rol do art. 1.015 do CPC e que pode ser sintetizada nas 

seguintes posições: (i) o rol é absolutamente taxativo e deve ser interpretado 

restritivamente; (ii) o rol é taxativo, mas comporta interpretações extensivas 

ou analogia; (iii) o rol é exemplificativo. 

  

 Posteriormente a análise das três correntes doutrinárias, trazendo os principais 

juristas defensores de cada posicionamento e acostando os principais recursos especiais 

que adotaram interpretações do artigo 1.015 sob a ótica dessas correntes, mostrando a 

falta de unanimidade até mesmo no Tribunal Superior, a Ministra externaliza suas 

conclusões preliminares. Com isso, ajuda a compreender a opção pela tese firmada, a 

consciência de estar diante de questão inédita, de difícil decisão e a preocupação em não 

onerar as partes que se posicionarem com base no texto legal:  

 

(i) A controvérsia limita-se, essencialmente, à recorribilidade das 

interlocutórias na fase de conhecimento do procedimento comum e dos 

procedimentos especiais, exceto o processo de inventário, em virtude do que 

dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que prevê ampla recorribilidade 

das interlocutórias na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, no 

processo de execução e no processo de inventário.  

(ii) A majoritária doutrina se posicionou no sentido de que o legislador foi 

infeliz ao adotar um rol pretensamente exaustivo das hipóteses de cabimento 

do recurso de agravo de instrumento na fase de conhecimento do 

procedimento comum, retornando, ao menos em parte, ao criticado modelo 

recursal do CPC/39.  

(iii) O rol do art. 1.015 do CPC, como aprovado e em vigor, é insuficiente, 

pois deixa de abarcar uma série de questões urgentes e que 

demandariam reexame imediato pelo Tribunal.  

(iv) Deve haver uma via processual sempre aberta para que tais questões 

sejam desde logo reexaminadas quando a sua apreciação diferida puder 

causar prejuízo às partes decorrente da inutilidade futura da 

impugnação apenas no recurso de apelação. 
(v) O mandado de segurança, tão frequentemente utilizado na vigência do 

CPC/39 como sucedâneo recursal e que foi paulatinamente reduzido pelo 

CPC/73, não é o meio processual mais adequado para que se provoque o 

reexame da questão ventilada em decisão interlocutória pelo Tribunal.  

(vi) Qualquer que seja a interpretação a ser dada por esta Corte, haverá 

benefícios e prejuízos, aspectos positivos e negativos, tratando-se de uma 

verdadeira “escolha de Sofia”.  

(vii) Se, porventura, o posicionamento desta Corte se firmar no sentido de 

que também é cabível o agravo de instrumento fora das hipóteses listadas no 

art. 1.015 do CPC, será preciso promover a modulação dos efeitos da 

presente decisão ou estabelecer uma regra de transição, a fim de 

proteger às partes que, confiando na absoluta taxatividade do rol e na 

interpretação restritiva das hipóteses de cabimento do agravo, deixaram 

de impugnar decisões interlocutórias não compreendidas no art. 1.015 do 

CPC.
27
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 Ibidem,p. 36-37. 
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 Norteando o posicionamento de adotar o critério da urgência para mitigação do 

dispositivo legal, informa que a enumeração das hipóteses de cabimento de agravo de 

instrumento foram pensadas com base nesse critério, pois não poderiam aguardar o 

momento da apelação. Retira fundamento para a afirmação do Parecer nº 956 de 2014, 

de relatoria do Senador Vital do Rego. 

 O primeiro exemplo de situação urgente não contemplada pelo legislador 

envolve decisão que indefere pedido de decretação de segredo de justiça. O caput do 

artigo 189 do CPC dispõe a regra: os atos processuais são públicos, no entanto algumas 

situações práticas evidenciam a importância de tramitar o processo em segredo de 

justiça, no qual a visualização dos atos dará apenas as partes envolvidas. Uma vez 

publicado não há controle de acesso ou download dos arquivos sendo irreversíveis seus 

efeitos.  

 Outro exemplo informado na decisão está relacionado à competência, relativa ou 

absoluta, no qual, seguindo a literalidade do artigo 1.015, tramitaria perante um juízo 

incompetente e somente na apelação ou recurso especial seria reconhecida a 

incompetência e retorno dos autos ao juízo competente (§ 4º do art. 64 do CPC/15). A 

despeito da previsão nos artigos 276 a 283 do CPC privilegiar o aproveitamento dos 

atos processuais realizados em juízo incompetente em alguma escala atos precisarão ser 

refeitos. 

 Buscando resolver problemas como os mencionados, a Ministra Relatora afirma 

não ser suficiente a possibilidade de interpretação extensiva ou analógica do artigo 

1.015 com base em dois fatores: ausência de parâmetro para interpretação e seus limites 

e o fato de não resolver por completo o problema instaurado, algumas situações 

urgentes continuariam não contempladas.  

 Do mesmo modo, afasta o entendimento de ser o rol meramente exemplificativo 

com base na escolha do legislador de restringir o cabimento do recurso, não admitindo 

um retorno aos moldes do artigo 522 do CPC/73 (impugnação irrestrita das 

interlocutórias). 

 Conclui ser a melhor escolha, apesar de não suscitada pela doutrina ou amicus 

curie, a possibilidade em caráter excepcional de recorrer imediatamente das decisões 

interlocutórias com base na urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento da 

matéria em sede de apelação. A relatora afirma ser um requisito objetivo, no entanto 

para observar se o mesmo está preenchido depende de análise pontual de cada caso 

concreto.  
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 Ao enfrentar um possível problema futuro com a adoção da tese jurídica 

proposta, a Relatora afirma que o mesmo não procederá, em nenhuma espécie, pois o 

cabimento de agravo de instrumento com base na urgência estaria sujeito a um duplo 

juízo de conformidade. Vejamos quais são os dois requisitos
28

:  

um, da parte, que interporá o recurso com a demonstração de seu cabimento 

excepcional; outro, do Tribunal, que reconhecerá a necessidade de reexame 

com o juízo positivo de admissibilidade. Somente nessa hipótese a questão, 

quando decidida, estará acobertada pela preclusão. Significa dizer que, 

quando ausentes quaisquer dos requisitos acima mencionados, estará mantido 

o estado de imunização e de inércia da questão incidente, possibilitando que 

seja ela examinada, sem preclusão, no momento do julgamento do recurso de 

apelação. 

 

 Diante do exposto, a Sra. Ministra Nancy Andrighi propõe a fixação da seguinte 

tese jurídica: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a 

interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da 

inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 

 Por fim, no que tange a modulação dos efeitos da decisão, adotado o regime de 

transição, a relatora definiu a aplicação da tese somente às decisões interlocutórias 

proferidas após a publicação do acórdão que a fixar. Neste caso, a publicação ocorreu 

em 19/12/2018, podendo a partir de então excepcionar a literalidade da lei para 

conhecimento dos agravos de instrumento interpostos contra decisão não prevista no 

artigo 1.015 do CPC. 

 

2.2.3. A TESE PROPOSTA E AS DIVERGÊNCIAS NA CORTE ESPECIAL  

 

 Posteriormente à decisão da Sra. Ministra Relatora, entendendo ser necessário 

fixar a tese da taxatividade mitigada ao interpretar o artigo 1.015 do CPC e modulou os 

efeitos da decisão, abrindo divergência, a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura 

solicitou vista antecipada, logo seguida dos Srs. Ministros João Otávio de Noronha e Og 

Fernandes.  

 Diante da relevância do tema e da falta de unanimidade sobre a temática até 

mesmo na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, de suma importância 

conhecer as principais indagações e argumentos utilizados nos votos-vista para divergir 

da tese jurídica fixada. 
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 A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura inicia seu voto destacando o 

objetivo do Novo Código por maior celeridade na fase de conhecimento ao enumerar no 

rol os casos nos quais há necessidade de julgamento imediato da controvérsia. Em tese, 

em sua elaboração acreditou-se estarem às hipóteses listadas de forma absoluta, sem 

faltas, no entanto, na prática resta insuficiente. Insuficiência, esta, que gerou inúmeras 

controvérsias.  

Ao analisar as divergências doutrinárias quanto à natureza jurídica do rol, de 

pronto afasta a possibilidade de interpretação exemplificativa pelo simples critério de 

observar o comportamento do legislador quando pretende apenas indicar situações 

paradigmas. Para tanto utiliza expressões como “entre outras” e “tais como”, 

evidenciando a natureza do rol, entretanto não está presente na redação do artigo sobre o 

agravo de instrumento. Destaca a falha do legislador ao não contemplar determinada 

situação não ser capaz de alterar a natureza do rol.  

Afirma com precisão a partir da leitura da letra da lei concluir pela taxatividade 

do rol, corroborando seu argumento com trecho da Exposição de Motivos do Estatuto 

Processual, estando evidente a escolha do Poder Legislativo por um rol numerus 

clausus. 

Por outro lado, menciona o número expressivo de doutrinadores que defendem a 

taxatividade do rol, no entanto cabendo interpretação extensiva ou analogia. A autora 

contrapõe a tese ao evidenciar o fato da decisão interlocutória não incluída no artigo em 

debate não restar irrecorrível, o legislador apenas postergou o exame para momento 

futuro. Para a mesma, aclamar a interpretação extensiva ou analogia ou a utilização do 

critério da urgência podem gerar insegurança jurídica quanto ao momento do marco 

preclusivo.  

A insegurança jurídica consiste na principal inquietação da Ministra ao discorrer 

seu voto, destaca-se:  

A conclusão a que se chega é que o legislador poderia ter disposto de forma 

diferente sobre o cabimento do recurso de agravo. E parece haver consenso 

na doutrina que sua opção, tal como exposta na Exposição de Motivos de 

forma bem explícita, não tem se revelado, na prática, a melhor escolha. 

Porém, a possibilidade desta Corte agir no lugar do legislador para tentar 

corrigir eventual equívoco não me parece razoável, pois penso que trará 

muita insegurança jurídica.
29 
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 Ao transacionar para análise da tese proposta, cabimento do agravo de 

instrumento quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão 

no recurso de apelação, em sua perspectiva trará mais problemas do que soluções, por 

uma questão de interpretação casuística. Vejamos pontual e distintiva ponderação:  

 

Vem-me desde logo a dúvida: como se fará a análise da urgência? Caberá 

a cada julgador fixar, de modo subjetivo, o que será urgência no caso 

concreto? Se for assim, qual a razão, então, de ser da atuação do STJ na 

fixação da tese, que em princípio, deve servir para todos os casos 

indistintamente? Apesar de compreender todo o empenho em buscar 

conferir efetividade à prestação jurisdicional, a fixação de uma tese tão 

aberta, que dependa da avaliação subjetiva de cada magistrado, parece-

me deveras perigosa. Ademais, frustra a pretensão de pacificar e 

uniformizar a aplicação do direito federal pela sistemática do recurso 

representativo da controvérsia, porque deixará a análise sobre o cabimento 

ou não do agravo para cada caso concreto, neutralizando, assim, a ideia 

posta na lei processual vigente, ao tratar do recurso repetitivo.
30

 (sem negrito 

no original) 
 

 Os questionamentos levantados pela Ministra Maria Thereza são o ponto central 

da pesquisa empírica realizada para o presente trabalho de conclusão de curso, estando 

alguns deles respondidos ao tratar das conclusões obtidas em tópico abordado de forma 

detalhada no terceiro capítulo.  

 Finalmente, defende ser fixada a tese jurídica de somente ter cabimento agravo 

de instrumento nas hipóteses expressamente previstas na lei processual vigente. 

Acompanhando a divergência, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha entende de forma 

semelhante a Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 

Na visão do Min., a interpretação extensiva ou analógica não será suficiente para 

abranger todas as questões que devem ser analisadas de imediato, devendo, portanto, ser 

afastada. Nesse sentido, compreende permitir a ampliação de um rol enumerado 

taxativamente excedê-lo, pois não cabe ampliação em algo que a pretensão consiste em 

delimitar. O objetivo do legislador seria reduzir o número de casos nos tribunais e obter 

maior fluidez dos trâmites em primeira instância, para conceder mais celeridade a 

prestação jurisdicional. Nesse sentido, concluiu o Ministro João Otávio de Noronha
31

: 

 

Assim, a conclusão que me parece razoável é a de que a intenção do 

legislador foi restringir as hipóteses de forma taxativa. Por mais criticado que 

possa ser o dispositivo ora analisado, não é dado ao interprete flexibilizar os 

critérios de cabimento do recurso se o legislador pretendeu restringir. Não 
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Ibidem, p. 65-66. 
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Ibidem, p. 80. 
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discordo das vozes que afirmam que a opção restritiva do legislador mereça 

críticas. No entanto, entendo que não cabe ao intérprete dar extensão à norma 

que o legislador pretendeu restringir. Reitere-se que a opção de conferir 

maior celeridade processual à fase de conhecimento foi clara, de forma que 

eventuais questões processuais serão analisadas quando do julgamento da 

apelação.  

 

Por fim, acompanha a divergência inaugurada pela Ministra Maria Thereza de 

Assis Moura para fixar a tese da taxatividade irrestrita. Entendendo ser necessária uma 

análise mais aprofundada, o Sr. Ministro Og Fernandes solicitou vista dos autos. 

Acompanhando a divergência, destaco os principais pontos suscitados em seu voto.  

 Na visão do Sr. Ministro a tese proposta consistiria em uma ampliação do rol 

além do proposto pela doutrina, qual seja, a interpretação extensiva, e não possui 

respaldo legislativo eis  que não foi ventilado pelo legislador.  

 Se acolhida a tese, informa um retrocesso ao regime parecido com o do CPC de 

1973, no qual a urgência definia se o caso era de interposição de agravo de instrumento 

ou de agravo retido, não possuindo base legal para tal retorno. Ao adotar um rol 

taxativo, afirma estar expressa a intenção do legislador de 2015 em adotar um sistema 

recursal semelhante ao artigo 842 do CPC de 1939
32

.  

 Assim como pontuado pela Min. Maria Thereza de Assis Moura, a insegurança 

jurídica na aplicação da norma com o marco do momento preclusivo e dos critérios 

adotados para averiguar a urgência são os principais pontos abordados pelo autor ao 

entender não ser a tese proposta a mais adequada. Sobre o conceito de urgência, 

conclui
33

:  

é extremamente aberto, subjetivo e mutante, não se constituindo em pilar 

seguro para sustentar o sistema recursal no ponto, especialmente se caberá 

apenas à parte decidir se há (ou não) urgência no caso concreto. [...] 

A tese da Relatora ocasionaria, como se verifica, a interposição de agravos 

de instrumento em praticamente todos os casos, pois a parte sempre 

tentaria indicar que seu caso é urgente, especialmente se não há qualquer 

prejuízo a ela se adotar tal atitude, pois, caso o tribunal entenda que não é 

caso de urgência, a parte poderá impugnar novamente a questão no momento 

da apelação ou em suas contrarrazões de apelo. 
 

 Esses dois pontos suscitados pelo Ministro Og Fernandes foram objeto de 

apreciação na pesquisa empírica, tendo seus resultados apreciados no capítulo 

subsequente.  
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BRASIL. Lei 1.608/1939. Art. 842: Além dos casos em que a lei expressamente o permite, dar-se-á 

agravo de instrumento das decisões: (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 4.565, de 1942) [...]. 

Posteriormente o legislador elenca dezessete incisos, consta revogação no inciso XIV, informando as 

hipóteses de cabimento. 
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Ibidem, p. 90. 
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 Por fim, vota no sentido de acompanhar a divergência inaugurada, sugerindo 

acréscimo redacional, e fixar a seguinte tese jurídica: "somente tem cabimento agravo 

de instrumento nas hipóteses previstas expressamente no art. 1.015 do CPC e em outros 

casos expressamente referidos em lei". 

 De acordo com a certidão da sessão presidida pela Sra. Ministra Laurita Vaz, a 

Corte Especial proferiu, por maioria, decisão no sentido de conhecer do recurso especial 

e dar provimento nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.  

O posicionamento interno da Corte consistiu em: os Srs. Ministros Napoleão 

Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves, Raul Araújo 

e Felix Fischer votaram com a Sra. Ministra Relatora. Vencidos os Srs. Ministros João 

Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes e 

Mauro Campbell Marques. Cabe ressaltar, que não participaram do julgamento os Srs. 

Ministros Francisco Falcão e Herman Benjamin. 

Portanto, o placar da votação encerrou em sete votos pela taxatividade mitigada 

das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do 

CPC/2015, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a 

urgência, um requisito excepcional, e cinco votos pela taxatividade irrestrita do referido 

rol. 

As dúvidas a respeito dos efeitos práticos da fixação de uma nova tese jurídica a 

respeito do agravo de instrumento, diante da relevância, por constar em uma 

significativa alteração nessa espécie recursal, e atualidade do tema, sendo uma decisão 

apenas um ano e nove meses após a entrada em vigor do novo código, o campo teórico 

não seria suficiente para observar as consequências no âmbito dos Tribunais. Diante 

desse cenário, a escolha por realizar uma pesquisa empírica preencheria algumas 

lacunas abertas com os votos de vista e a própria fixação da tese jurídica da taxatividade 

mitigada.  
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CAPÍTULO III 

A PESQUISA JURISPRUDENCIAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

3.1. INTRODUÇÃO À METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho de conclusão de curso a principal 

estratégia de investigação consistiu na análise de decisões judiciais. O Tribunal Judicial 

escolhido como fonte consiste no do estado do Rio de Janeiro, local onde a presente 

pesquisadora reside e trilhou sua formação acadêmica. Ademais, de acordo com o 

Relatório da Justiça em Números 2019 (ano-base 2018) lançado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) o TJRJ se destacou como o que recebe maior carga de 

trabalho e o mais produtivo do ano referência, quando comparado com os demais 27 

tribunais estaduais brasileiros. O mesmo figura entre os cinco maiores tribunais do país, 

ao lado do TJRS, TJPR, TJSP e TJMG, com um acervo superior a 11 milhões de 

processos, 81 comarcas e 631 unidades judiciárias.
34

 

Para realizar tal análise, utilizamos o banco de dados do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro e, mais especificamente, o Portal de Serviços de Consultas 

Jurisprudenciais do referido Tribunal
35

. Foram selecionadas decisões de segundo grau, 

de competência da área de Direto Civil por meio de pesquisa livre com os termos 

“agravo de instrumento e taxatividade mitigada”. Dentro de um recorte temporal de 

julgamento entre 2015
36

 até 2019, obtivemos como resultado bruto um total de 904 

acórdãos (de acordo com a pesquisa realizada até o dia 05/12/2019).  

Primeiramente, realizamos uma análise quantitativa buscando catalogar os 

acórdãos de acordo com as seguintes informações: número do agravo, câmara, relator, 

objeto da decisão interlocutória agravada, decisão do TJERJ e a existência de agravo 

interno.   
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  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2019. Disponível em: 

<https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros> Acesso em: 10 nov. 2019 
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 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Consulta Jurisprudência. Disponível em: 

<http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ConsultarJurisprudencia.aspx?Version=1.1.5.2> Acesso em: 10 nov. 
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 O texto sancionado em 16/03/2015, publicado no dia seguinte, definia o início da vigência do CPC/15 

para um ano após a publicação. A despeito do impasse sobre a data, o Conselho Nacional de Justiça, com 

os devidos fundamentos jurídicos, optou pelo dia 18 de março de 2016 para entrada em vigor do Código. 

No ano escolhido para iniciar a análise o Código de 1973 ainda estava vigendo, ainda que diante da 

sombra de um novo código. Entretanto, considerando os termos utilizados, este detalhe não alterou a 

pesquisa. 
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Uma vez preenchidas, segue um breve exemplo de como essas informações 

estão fichadas em documento:  

Nº do agravo: 0040541-12.2019.8.19.0000 

Câmara: Décima Sétima Câmara Cível 

Relator: Márcia Ferreira Alvarenga 

Objeto da decisão interlocutória: Indeferiu pedido de nomeação de novo perito, em 

razão da ausência de especialidade em ortopedia do expert anteriormente nomeado pelo 

juízo. 

Decisão TJ: Monocrática – não conhecimento (Ante o exposto, não se conhece o 

presente recurso, por não se enquadrar este recurso em qualquer das hipóteses de 

cabimento do art. 1.015 do CPC/15).  

Agravo interno: Sim (por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso). 

  

 Cabe destacar a possibilidade do agravo de instrumento possuir como 

impugnação duas temáticas diferentes decididas na mesma interlocutória, como 

inversão do ônus da prova e produção de provas, valor da causa e delimitação de pontos 

controvertidos, produção de nova perícia e apresentação de quesitos complementares, 

dentre outros.  

 Uma vez analisados os recursos julgados dentro do lapso temporal escolhido, 

feitas as modificações necessárias, reunidas todas as informações para organizar uma 

planilha, de modo a poder preencher as células com todas as hipóteses, se iniciou o 

trabalho de lançamento dos resultados na planilha do Excel.  

A parte quantitativa da pesquisa faz jus a uma breve introdução acerca da 

organização do Poder Judiciário no Brasil, especificamente a segunda instância.  

Na primeira instância as sentenças são consideradas decisões monocráticas, 

proferidas por um único magistrado. Por outro lado, na segunda instância, os juízes, 

também chamados de desembargadores, exercem suas funções em Tribunais de Justiça 

e “são responsáveis por revisar os casos já analisados pelos juízes singulares de 

primeira instância” 
37

. Ou seja, sua competência principal consiste em julgar recursos 

das decisões monocráticas.  

                                                           
37

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.Primeira instância, segunda instância... Quem é quem na 

Justiça brasileira?Brasília: CNJ, 2010. Disponível em: <http://cnj.jus.br/noticias/cnj/59220-primeira-

instancia-segunda-instancia-quem-e-quem-na-justica-brasileira> Acesso em: 10 nov. 2019 
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Em sede de recursos, as decisões, chamadas de acórdão, são colegiadas devendo 

ser proferidas por no mínimo três magistrados utilizando de votos. Todavia, apesar de 

os acórdãos proferidos por turmas, compostas por três magistrados, ser a regra, 

havendo voto dissidente entre eles (2x1), os recursos serão julgados por todos os 

membros da câmara, esta composta por cinco desembargadores.  

Além disso, as decisões em segundo grau também poderão consistir em 

decisões monocráticas, proferidas pelo desembargador relator, desde que configuradas 

uma das hipóteses presentes no art. 932, inciso III e IV, do Código Processual Civil. 

Corresponde, portanto, em uma exceção, pois o objetivo principal de um recurso 

consiste em sua apreciação por um órgão colegiado, conforme abordagem do duplo 

grau de jurisdição no tópico 1.1 do presente trabalho. 

Posterior a finalização da análise quantitativa, os dados obtidos foram 

organizados em tabelas e gráficos visando facilitar a compreensão das informações e 

desenvolvimento de conclusões. A partir disso, possível é a elaboração da análise 

qualitativa, de forma geral e por câmara, em que os acórdãos com decisões 

emblemáticas, que destoem das demais, serão objeto de destaque.  

Diante do exposto, algumas hipóteses nortearam o desenvolvimento do trabalho 

proposto. Sendo elas:  

 

1. A despeito da decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça no final 

de 2018, os desembargadores têm adotado uma postura conservadora ao 

julgar a admissibilidade dos recursos de agravo de instrumento, 

primando pela literalidade da lei. 

2. A maioria das Câmaras do Tribunal de Justiça está julgando os agravos 

de instrumento como “não conhecidos” com base no art. 1015 do 

CPC/15, assim como na Tese 988 do STJ alegando não verificar urgência 

que justifique a mitigação do referido rol. 

3. A ausência de definição do conceito de “urgência”, estabelecido como 

um requisito de admissibilidade excepcional conferiu aos 

desembargadores, de acordo com os parâmetros legais, completa e 

irrestrita liberdade para julgar casuisticamente o que será urgente. Como 

consequência, situações semelhantes poderão ter resultados diferentes ao 

não ser analisados pelo mesmo relator, uma vez que na mesma Câmara 

poderão ter interpretações divergentes. 
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Entender a nova dinâmica processual, estabelecida por meio da decisão do 

Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessário para orientar estudos acadêmicos a 

respeito desse instrumento recursal e a prática jurídica de diversos advogados 

apresentando com maior robustez e concretude o posicionamento dos Tribunais de 

Justiça. 

As análises jurisprudenciais serão fundamentais para identificar e determinar o 

que os Tribunais compreendem como um requisito de urgência suscetível a impugnação 

imediata, ainda que ausente em dispositivo legal, mediante sua excepcionalidade.  

Ademais, apesar do posicionamento do STJ, ao analisar a jurisprudência dos 

Tribunais será possível traçar a atuação dos desembargadores na aplicação da tese 

definida ou no seu afastamento, adotando um posicionamento conservador, primando 

pela taxatividade do rol ou pelo acesso à justiça – em sentido amplo -, a devida 

prestação jurisdicional e a primazia da resolução. 

 

3.2. ANÁLISE E RESULTADO GERAL DOS AGRAVOS DE ISTRUMENTO 

INTERPOSTOS ENTRE 2015 E 2019 

 

Uma apresentação quantitativa de dados possibilita de forma objetiva agrupar 

informações com a finalidade de facilitar a compreensão e traçar conclusões, tarefa um 

tanto árdua de outra forma. Conforme indicado no tópico anterior, no período 

selecionado, entre 2015 até 2019, obtivemos como resultado o total de 904 ações 

enquadradas no filtro “taxatividade mitigada e agravo de instrumento”.  

Apesar do elevado número de agravos de instrumento, contabilizamos um total 

de 112 relatores, uma média de 8,07 recursos sob responsabilidade de cada relator. 

Todavia, os relatores possuem assento efetivo nas Câmaras a que estão vinculados, com 

isso a divisão correta seria de acordo com as mesmas.  

Por exemplo, os (as) desembargadores (as) com que destoam dos demais pelo 

elevado número de decisões/acórdãos sob sua relatoria são: Des. Mauro Dickstein (16º 

Câmara) somam-se treze, Des. Mariana Fux (25º Câmara) com um total de trinta e três, 

Des. Denise Levy Tredler (21º Câmara) vinte e um recursos, Des. Geórgia de Carvalho 

Lima (12º Câmara) somando dezenove relatorias e Renata Machado Cotta (3º Câmara) 

apresentou um total de vinte e cinco atribuições.  

Devido à ampliação dos poderes atribuídos ao relator, vistos no artigo 932 do 

CPC se comparado ao código anterior, a concentração de casos sob uma relatoria 
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influencia no resultado geral da Câmara, tendo em vista sua atribuição de realizar um 

exame detalhado do caso, elaborar um relatório e apresentá-lo no julgamento em 

conjunto com o seu voto, além da possibilidade de julgar monocraticamente. Dentro dos 

limites legislativos, cada relator imprime as próprias percepções e entendimentos 

jurídicos nas relatorias.  

Diante do exposto, cabe tecer alguns comentários sobre o gráfico. A categoria 

“não informado” representa os processos com tramitação em segredo de justiça, por isso 

não estão disponíveis os arquivos dos votos. No endereço eletrônico do Tribunal, na 

área de jurisprudência, apenas aparece à ementa com breves e genéricas informações 

sobre o caso. Contudo, algumas informam se a decisão foi composta por um julgador ou 

por um colegiado. Quando informado, a decisão foi catalogada na devida categoria.  

 

38
 

 

De acordo com o gráfico, desconsiderando os 29 casos em segredo de justiça, 

523 agravos foram apreciados pelo colegiado em oposição aos 352 julgados 

monocraticamente.  Apesar da diferença nos números um entendimento predominou nos 

julgamentos: o não conhecimento do recurso.  

Considerando apenas o voto, representando 69,91% do total, a maioria dos 

recursos não foi conhecido, ainda que alegada urgência de inutilidade da apreciação 

diferida. Neste ponto cabe uma indagação. A parte recorrente demonstrou a urgência 

                                                           
38

 Durante as análises foram computados trinta e sete acórdãos, por unanimidade, conhecendo 

parcialmente os recursos. Entretanto, apesar da relevância dos dados, diante das limitações encontradas, 

separá-los e analisá-los isoladamente demandaria tempo não disponível. Diante disso, nos gráficos consta 

apenas a parte conhecida do recurso.  
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para fins de aplicação da tese fixada pelo STJ ou apenas requereu o conhecimento do 

recurso com base na mesma?  

Analisando a categoria “monocrática”, a decisão comum consiste no não 

conhecimento do recurso com fundamento no artigo 932, inciso II, do CPC/15, diante 

da “manifesta inadmissibilidade”. Em sentido oposto, apenas oito câmaras apresentaram 

votos monocráticos conhecendo dos recursos: Terceira (1), Quinta (1), Décima (3), 

Sétima (1), Décima Sexta (4), Décima Oitava (2), Vigésima Primeira (1) e Vigésima 

Segunda (1).  

Por outro lado, atendo as decisões colegiadas por unanimidade, os números 

evidenciam maior flexibilização na apreciação ao compararmos com os julgamentos 

unipessoais. Conclusão a partir dos 271 recursos não conhecidos versus 241 recursos 

conhecidos, independente de provimento ou não. Em tese, uma decisão proferida por 

pelo menos três magistrados com vasta experiência jurídica possibilita uma ampliação 

do debate e uma decisão com menos equívocos. Cabe destacar o tópico 1.2, no qual 

abordamos sobre a falibilidade humana e o papel do recurso nesse contexto. 

Ao submeter à apreciação dos agravos de instrumento ao órgão colegiado, a 

maioria das decisões foi unânime, contando com apenas onze decisões por maioria. 

Nesses casos o período de apreciação ocorreu anteriormente a fixação da tese pela 

taxatividade mitigada do STJ, ou logo após o seu julgamento, período ainda de 

adaptação e adequação interna dos Tribunais frente à mudança provocada. Como 

ocorrem as sessões de julgamento? Há maiores debates sobre a temática em pauta ou 

um “voto com o relator” em busca de maior celeridade? 

Buscando não ensejar na oposição de embargos de declaração por omissão,e 

incentivar o agravo interno,diversas decisões e acórdãos apenas mencionam “não 

desconhecer” da Tese 988 aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça, sem adentrar 

muito na questão impugnada da decisão agravada. 

 Por questões didáticas, segundo o artigo 1.021 do CPC, o agravo interno é o 

recurso cabível em face de decisões proferidas monocraticamente pelos relatores, 

devendo impugnar de forma específica a decisão unipessoal. Não exercendo o juízo de 

retratação, o relator levará a matéria para o órgão colegiado.  
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 Na pesquisa realizada contabilizamos um número ínfimo de agravos internos, 

115 diante de 352 recursos que encerraram a tramitação em segunda instância na 

decisão monocrática. Seria um efeito do artigo 1.021 §4º que dispõe sobre a condenação 

ao pagamento de multa caso o agravo interno seja declarado manifestamente 

inadmissível ou improcedente em votação unânime? Como informado anteriormente, a 

categoria “não informado” corresponde aos processos em segredo de justiça, no qual a 

ementa não contém a informação analisada em 56 casos. 

Por fim, não ignorando a responsabilidade dos advogados para possibilitar o 

conhecimento do recurso, diante da análise geral podemos concluir que o Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mesmo com a Tese 988, os desembargadores têm 

adotado uma postura conservadora ao julgar a admissibilidade dos recursos de agravo 

de instrumento, primando pela literalidade da lei.  

 

3.3. ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DADOS APURADOS DE 

ACORDO COM AS CÂMARAS DO TJERJ 

 

A despeito de o resultado geral apontar para certa uniformização nas decisões, 

concentrando um maior número em decisões monocráticas pelo não conhecimento e 

uma variação quando da apreciação colegiada, o mesmo não representa o 

posicionamento de todas as vinte e sete câmaras presentes na pesquisa. Entender o papel 

de cada uma delas diante das informações gerais, assim como o seu comportamento 

frente à tese aprovada do Superior Tribunal de Justiça, possibilita compreender como a 

mudança foi recepcionada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 

13%

81%
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Agravo Interno
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Para tanto, os resultados de cada câmara estão organizados em gráficos, cujo 

título informa a qual câmara os dados são referentes, seguidos em parênteses do número 

total de agravos de instrumento submetidos a sua análise.   

 

 

 

 

 As câmaras Primeira e Segunda receberam a menor distribuição de agravos de 

instrumento, diferentemente das demais. Ambas apresentam um posicionamento geral 

pelo não conhecimento dos recursos.  
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As informações obtidas na análise restrita a Terceira Câmara apresentam um 

número superior de decisões colegiadas (28) frente a decisões monocráticas (16), um 

padrão observado ao longo da pesquisa.  

 

A Quarta Câmara não apresenta variações nos dados obtidos, seu 

posicionamento consiste, com maior predisposição a aplicação do art. 1.015 do CPC/15, 

em não conhecer do agravo e afastar a aplicação da Tese 988 diante da ausência de 

urgência.  

 

 Diante das informações obtidas, a Quinta Câmara possui um equilíbrio na 

quantidade de agravos julgados pela câmara e monocraticamente. Contudo, ainda que as 

decisões monocráticas primem pelo não conhecimento, a maioria dos acórdãos 

submetidos ao colegiado são conhecidos. 
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 A despeito da Décima Terceira Câmara possuir três decisões conhecendo do 

agravo, seus relatórios são semelhantes as Câmaras Sexta e Oitava com concentração de 

decisões monocráticas em não conhecer do recurso e um número ínfimo de apreciações 

pelo colegiado. Evidenciando maior aplicação dos relatores do art. 932, do CPC/15.  
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Da análise dos gráficos da Sétima Câmara observamos que a mesma evidencia 

um padrão de câmaras com intenso volume de recursos. Uma grande concentração de 

decisões monocráticas pelo não conhecimento e, quando da apreciação colegiada não 

apresenta a mesma uniformidade.  

 

 

 

 Atendo aos julgamentos colegiados, a Nona Câmara apresentou o maior 

equilíbrio entre agravos não conhecidos e conhecidos e providos, com um dos menores 

números dentre as demais câmaras de decisões monocráticas primando pelo não 

conhecimento. 

 

7

9

0

5

0 0
1 1

0

Unânime Monocrática Não Informado

Sétima Câmara (23)

Não Conhecido Conhecido e Não Provido Conhecido e Provido

14

4

0

5

0 0

12

0 1

Unânime Monocrática Não Informado

Nona Câmara (36)

Não Conhecido Conhecido e Não Provido Conhecido e Provido



 

52 
 

 

 

 

Três câmaras com intenso volume de agravos de instrumento, a Décima 

Primeira, Décima Segunda e Décima Quarta Câmaras, apresentam um certo padrão: 

convergência de decisões monocráticas pelo não conhecimento, porém ao comparar 

com o gráfico referente a apreciação pelos demais desembargadores os acórdãos 

apresentam variação. Dentre eles, alinhado com as decisões, a maior parte não é 

conhecida. 
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 A despeito de não possuir números tão expressivos como as demais Câmaras, 

nos dados e no período analisado, a Décima Terceira e Décima Quinta apresentam 

resultados esperados: maior número de decisões monocráticas pelo não conhecimento.  

 

 

Comparando com o total interno de interposições não conhecidas (5), a Décima 

Sexta Câmara é a única que apresenta um número superior de decisões conhecendo e 

provendo os agravos de instrumento (10). Nesse mesmo sentido, consiste na Câmara 

com maior número de decisões monocráticas não provendo e provendo os agravos de 

instrumento. 
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Na Décima Sétima Câmara a unanimidade das decisões monocráticas pelo “não 

conhecimento” não espelham o resultado das decisões colegiadas.  

 

 

Com trinta agravos de instrumento não conhecidos por unanimidade, a Décima 

Oitava Câmara evidencia um posicionamento menos flexível diante do rol 1.015 do 

CPC, ainda que a partir da tese aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça.  

 

Comparando as decisões monocráticas com os acórdãos por unanimidade, o 

segundo indica maior aplicação da Tese 988 para conhecer do agravo ainda que para 

não provimento. 
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 Em se tratando do julgamento colegiado, a Vigésima Câmara apresenta o maior 

número de agravos conhecidos (28) e o menor número de decisões monocráticas.  

 

 

 

 A Vigésima Primeira Câmara corresponde à segunda com o maior número de 

agravos atribuídos. Entretanto, comparando com os demais gráficos, a mesma apresenta 

o maior número de decisões monocráticas com base no art. 932 do CPC/15 e 54 agravos 

de instrumento “não conhecidos”.  
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Analisando os resultados obtidos na Vigésima Segunda Câmara, a apreciação 

monocrática apresenta resultados sólidos: o não conhecimento. Uma vez levado ao 

colegiado, as decisões apresentam dados variados, no entanto o entendimento apresenta 

uma maior tendência ao conhecimento e provimento. O pêndulo entre o resultado final 

favorável, apenas no sentido de conhecer o agravo de instrumento, está nas mãos do 

relator. 

 

 

 

A Vigésima Câmara concentra vinte e nove agravos de instrumento apreciados 

pela câmara, demonstrando um equilíbrio entre decisões conhecidas e não conhecidas.  
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 A despeito da pacificação na análise monocrática, uma vez submetido à 

apreciação por mais desembargadores o resultado não segue o mesmo entendimento. Os 

acórdãos unânimes demonstram maior flexibilidade.  

 

 

 

 A Câmara com o maior número de agravos de instrumentos atribuídos consiste 

na Vigésima Quinta. Analisando os números obtidos com a pesquisa, seja de forma 

monocrática ou colegiada, “não conhecer” do recurso com fundamento em 

inadmissibilidade é o posicionamento majoritário com 51 dos agravos. A contrário 

sensu, apresentou o maior número de provimentos por unanimidade comparando com as 

outras câmaras.  
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A Vigésima Sexta Câmara possui o segundo maior número de acórdãos 

unânimes decidindo pelo não conhecimento, atrás apenas da Décima Oitava (30), 

contando com as demais decisões pelo não conhecimento e um número ínfimo de 

acórdãos conhecendo e provendo os agravos. Podemos concluir como uma das Câmaras 

que mais primaram pela literalidade da lei.  

 

 

 A Vigésima Sétima Câmara, na contramão da maior parte dos resultados, detém 

concentrado o julgamento dos agravos pelo órgão colegiado. A despeito do número de 

acórdãos decidindo pelo não conhecimento, os demais dados evidenciam uma maior 

flexibilização interna na apreciação dos agravos.  

  

 Por fim, ao analisarmos cada um dos gráficos, concluímos que em sua maioria 

aplicando o art. 932, inciso III e IV, do CPC/15, os relatores negam conhecimento por 

manifesta inadmissibilidade ao não constar do artigo 1.015 a matéria impugnada, apenas 

mencionando não desconhecer da Tese 988 adotada pelo STJ, contudo não a aplicando 

por reputar ausente o requisito estabelecido. Ínfimos são os as Câmaras com decisões 

monocráticas conhecendo dos recursos impetrados, com exceção da Décima Sexta.  

27
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0 0

Unânime Monocrática Não Informado

Vigésima Sexta Câmara (44)

Não Conhecido Conhecido e Não Provido Conhecido e Provido
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Vigésima Sétima Câmara (35)

Não Conhecido Conhecido e Não Provido Conhecido e Provido
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As Câmaras com o maior número de decisões monocráticas são: Quarta, Sexta, 

Oitava, Décima, Décima Primeira, Décima Terceira, Décima Quinta, Décima Sétima, 

Décima Nona e Vigésima Primeira. Por outro lado, quando observamos as Câmaras 

com a maior parte de decisões colegiadas
39

 a uniformidade vista nas decisões 

monocráticas não está presente, contando com variações nos acórdãos.  

Apesar de a maioria possuir uma concentração de decisões unânimes pelo não 

conhecimento, submeter o recurso à análise de mais de um julgador apresenta maior 

probabilidade da parte agravante ver o recurso conhecido. Por exemplo, Vigésima 

Terceira e Vigésima Quinta Câmaras. 

Possibilitar um julgamento colegiado, diante de discussão tão controversa na 

doutrina, jurisprudência e até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, significa 

aumentar a argumentação e precisão para a construção da melhor decisão, uma vez 

instigado o debate, a troca de ideias e divergências. O julgamento é coletivo, não 

individual.  

 

3.4. DA IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: OS TEMAS COM 

MAIOR INCIDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO  

 

A proposta do presente tópico consiste em apresentar, dentro da análise 

realizada, os temas com maior incidência de agravo de instrumento em que a parte 

agravante, para ver o recurso conhecido, necessitaria da aplicação da tese fixada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, qual seja, “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade 

mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a 

urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 

Antes de apontar os dados obtidos, cabe destacar que o valor geral 

correspondente ao número de temas será superior aos 904 agravos de instrumento 

estudados, uma vez que a parte agravante pode impugnar mais de uma questão decidida 

na mesma interlocutória, fator esse presente na pesquisa. As temáticas com maior 

repercussão estão grifadas em negrito. Observe a tabela abaixo.  

 

 

                                                           
39

São as Câmaras: Segunda, Terceira, Quinta, Sétima, Nona, Décima Segunda, Décima Quarta, Décima 

Oitava, Vigésima, Vigésima Segunda, Vigésima Terceira, Vigésima Quarta, Vigésima Quinta, Vigésima 

Sexta e Vigésima Sétima. 
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Data para realização de leilão 1 

Pena de confissão ficta 1 

Complementação das custas judiciais 2 

Depósito dos honorários do perito, sob pena de preclusão. 1 

Perda da prova 5 

Regularidade da representação processual 2 

Produção de provas 176 

Expedição de ofícios 13 

Efeito suspensivo ao agravo de instrumento 1 

Bens no imóvel - reintegração de posse 1 

Alegação de nulidade das intimações eletrônicas 1 

Impugnação ao laudo pericial e tornou a perícia sem efeito 1 

Sobrestamento do prazo para manifestação sobre os honorários periciais 2 

Aplicação de multa  8 

Consulta aos sistemas informatizados 6 

Suspensão do processo  16 

Remessa dos autos ao grupo de sentença. 2 

Quebra de sigilo bancário e fiscal 3 

Exibição de documentos 13 

Prestar caução antes de analisar a tutela de urgência 1 

Pedido de reabertura de prazo para depósito de rol de testemunhas 1 

Laudo pericial 17 

Realização de nova perícia 1 

Chamamento ao processo 3 

Antecipação de tutela diferida para depois da especificação de provas 1 

Reembolso de exame realizado 1 

Acautelamento em cartório 4 

Substituição do perito nomeado 5 

Saneou o processo 3 

Delimitou os pontos controvertidos 9 

Substituição processual  3 

Preliminar de ilegitimidade ativa 5 

Novos esclarecimentos do perito acerca do laudo técnico 2 

Embargos de declaração 12 

Tutela de evidência 1 

Recolhimento das custas 4 

Preliminar de incompetência relativa do juízo e determinação para redistribuição do 

feito 2 

Pagamento dos honorários periciais 5 

Pedido de segredo de justiça 1 

Decretação de revelia 29 
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Sobrestamento do feito 4 

Rateio dos honorários advocatícios 1 

Pedido de nulidade da perícia 2 

Desistência com relação ao réu não citado 1 

Oitiva das menores 1 

Habilitação de herdeiros 2 

Pedido de vista de autos 1 

Julgamento antecipado de mérito 1 

Litispendência 1 

Impossibilidade de cumulação de pedidos 1 

Sequestro de valores nos cofres públicos 5 

Litisconsórcio 4 

Valor da causa 24 

Homologação de acordo extrajudicial e suspensão do feito até o integral 

cumprimento do avençado 1 

Sentença de extinção sem exame de mérito 3 

Conversão do julgamento em diligência 1 

Impugnação à gratuidade de justiça 14 

Substituição de testemunha 2 

Pedido de cisão do processo em relação ao polo passivo 1 

Tempestividadeda contestação 1 

Aditamento ao agravo de instrumento ou seu recebimento como peça autônoma 1 

Citação dos réus por oficial de justiça avaliador 2 

Citação por edital 2 

Exceção de incompetência 3 

Preliminar de inépcia da inicial 10 

Recurso interposto de despacho 3 

Dispensou a produção de provas complementares 1 

Juntada das mídias digitais aos autos 1 

Incidente de suspeição do perito 2 

Decisão que indefere pedido de divisão física de bem e homologa avaliação. 1 

Pedido de devolução de prazo 1 

Reconvenção 2 

Solicita esclarecimentos e determina juntada de concordância do pai registral 1 

Desentranhamento da contestação 1 

Converteu julgamento em diligência 1 

Pedido de desistência parcial 1 

Pedido de expedição de mandado 1 

Assistência do terceiro interessado 2 

Nomeação de novo perito 5 

Término da prestação jurisdicional em feito já julgado 1 
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Preliminar de prescrição 14 

Apresentação de quesitos complementares 5 

Prorrogação de competência  2 

Emenda da inicial 36 

Declínio de competência 106 

Inversão do ônus da prova 57 

Preliminar de ilegitimidade passiva 19 

Preliminar de incompetência do juízo 12 

Produção antecipada de prova pericial 1 

Término dos processos apensados para proferir julgamento conjunto das demandas 1 

Conflito negativo de competência 2 

Designação de nova audiência 5 

Não fixou o ponto controvertido 2 

Complementação do estudo social e psicológico 1 

Requerimento de extinção do processo 1 

Intimação 5 

Conversão do feito em ação de execução 16 

Suspender o processo originário no aguardo do julgamento da ação coletiva 20 

Honorários periciais 96 

Impugnação ao perito nomeado pelo juízo em razão da ausência de 

especialização 7 

Nulidade a sanar 1 

Incompetência da justiça brasileira 1 

Afasta acompanhamento de médico em perícia 1 

Preliminar de incompetência do juízo para afastar a cláusula de eleição de foro 1 

Encerrada a instrução processual 3 

Inclusão, de ofício, no pólo passivo da demanda 1 

Trânsito em julgado da sentença proferida em processo penal 1 

Remessa das ações à livre distribuição por ausência de conexão. 1 

Alegação de ausência de intimação para manifestação acerca do laudo. 1 

Preliminar de coisa julgada suscitada pelo agravante 2 

Impugnação de quesitos 3 

Decisão que determinou que os guardiões dos menores fossem titulares da conta 

corrente deixada pelo falecido genitor para recebimento da pensão. 1 

Pedido de conexão 9 

Devolução do valor levantado 1 

Taxa judiciária 12 

Habilitação na partilha 3 

Recebe a ação como reintegração de posse e designa audiência de justificação 1 

Pedido de conversão da ação de reintegração de posse em perdas e danos 1 

Negou a examinar seu pedido de reconhecimento da nulidade da sentença 4 
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Apelação 3 

Revinculação de GRERJ 1 

Incidente de falsidade de documento 2 

Cancelamento da averbação da existência da ação indenizatória na matrícula do 

imóvel junto ao RGI. 1 

Apresentação de memória de cálculo referente ao ICMS 4 

Prazo de cumprimento da decisão de deferimento da tutela de urgência 12 

Liminar 6 

Decisão que determinou a especificação de provas, a nomeação de assistente 

técnico, elaboração de quesitos periciais e apresentação de rol de testemunhas, antes 

de decidir sobre o pedido de inversão do ônus probatório fundado no art. 373, §1o, 

do CPC. 1 

Suspender a eficácia da sentença 1 

Tempestividade do recurso 2 

Denunciação a lide  3 

Prejudicial de decadência 2 

Delimitação de questões de fato e de direito 1 

Delimitou a causa de pedir 1 

Convolou o processo para o rito especial da lei estadual no 5.781/2010 1 

Remessa dos autos ao contador 1 

 

Alguns pontos são claros, como as preliminares que de alguma forma obstam o 

prosseguimento do feito, ao evidenciar prejuízos em aguardar uma impugnação diferida, 

entretanto outros necessitam maior empenho da parte em dissecar as razões para 

convencimento do relator e, eventualmente, dos demais julgadores.  

Um dos pontos que surpreenderam foi a “expedição de ofícios” com treze casos 

e a “consulta aos sistemas informatizados” com seis casos, por não observar encargo 

excessivo ao Judiciário ou ser tarefa de extrema dificuldade de realização cumprir tais 

pedidos. Na verdade, de acordo com o princípio da celeridade e acesso à justiça, realizar 

tais pleitos evitaria uma série de petições com informações, por vezes pouco eficientes, 

necessitando realização de novas diligências.  

As alegações em juízo devem ser instruídas de provas que demonstrem a 

existência dos fatos, cabendo ao autor comprovar fatos constitutivos de seu direito (art. 

373, inciso I, CPC) e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor (art. 373, II, CPC). Além disso, deve colaborar com o juízo 

fornecendo informações sobre o caso, eis que, além de não ser função do Poder 

Judiciário, o mesmo não participou daquela relação. 
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Entretanto, diversas vezes a parte não possui a informação e há entraves para 

consegui-la ou acesso ao meio de comprová-la, dependendo da expedição de ofício ou 

consulta aos órgãos conveniados para prosseguir com o feito ou de fato influenciar a 

decisão do juiz.  

Um exemplo de conhecimento, por unanimidade, entre os casos de expedição de 

ofício, o agravo de instrumento nº 0007579-33.2019.8.19.0000
40

, julgado pela Nona 

Câmara, deu provimento ao requerimento de expedição de ofício às principais 

instituições bancárias a fim de localizar possíveis contas do de cujus. A agravante alega 

recusa dos bancos em informar a existência de contas de forma direta e perda dos 

documentos em uma enchente. O objetivo da ação consistia em expedição de eventual 

alvará judicial, não solucionando a lide sem a expedição de ofícios aos bancos. 

Ainda na mesma temática, o agravo de Instrumento nº: 0030970-

17.2019.8.19.0000, julgado monocraticamente com base no art. 932, III, CPC/15 

(Quinta Câmara), não conheceu do recurso, ante sua inadmissibilidade. Além de apontar 

a não contemplação da expedição do ofício no art. 1.015, afirmou não afigurar urgência 

ou inutilidade da apreciação em momento posterior “tendo em vista que o juízo de valor 

a ser feito na prova pericial poderá ser revisto em eventual recurso de apelação, em 

razão do amplo efeito devolutivo” 
41

. Por outro lado, em sede de agravo interno, no qual 

restou desprovido, ao mencionar a decisão do STJ afirmou: 

não é o caso dos autos, pois aqui tão somente foi indeferida a expedição de 

ofícios ao hospital onde a avó do agravante esteve internada, com o fim de 

instruir prova pericial indireta, o que poderá, eventualmente, ser questionado 

em apelação, podendo o agravante outrossim, para fazer a melhor prova a seu 

favor, formular quesitos específicos ou se utilizar de assistente técnico, ou 

ainda buscar esclarecimentos suplementares do perito. 

 

A decisão agravada indeferiu a expedição de ofício ao hospital em que foi 

dispensado atendimento a avó da agravante, cujo objetivo seria instruir a elaboração dos 

quesitos pertinentes à produção de prova pericial. A despeito de a decisão ser veemente 

em afirmar o não enquadramento da decisão agravada no rol do art. 1.015 do CPC/15, e 

ausência de aplicação do entendimento do STJ, diante das alegações da agravante 

                                                           
40

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Agravo de Instrumento nº 0007579-

33.2019.8.19.0000. Relator Des. Luiz Felipe Francisco. Rio de Janeiro, RJ, DJe Brasília, 03/05/2019. 

Disponível em: http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ProcessarConsJuris.aspx?PageSeq=0&Version=1.1.11.0. 

Acesso em: 01/12/2020. 
41

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Agravo de Instrumento nº: 0030970-

17.2019.8.19.0000. Relatora Des. Cristina Tereza Gaulia. Rio de Janeiro, RJ, DJe Brasília, 11/06/2019. 

Disponível em: http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ProcessarConsJuris.aspx?PageSeq=1&Version=1.1.11.0. 

Acesso em: 01/12/2020. 
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copiadas na mesma não vislumbramos argumentos sólidos a respeito da urgência e 

eventuais prejuízos, questões indispensáveis para o convencimento do relator. 

O tema da decisão agravada com maior incidência consiste na “produção de 

provas” com um número total de 189 repetições, considerando esse número em 

conjunto com demais questões que envolvem a produção de uma prova pericial, como 

honorários periciais (96), impugnação ao perito nomeado pelo juízo em razão da 

ausência de especialização (7), laudo pericial (17), substituição do perito nomeado (5) e 

apresentação de quesitos complementares (5), dentre outros, observamos maior 

presença deste tema do que os demais, razão pela qual o abordaremos no próximo 

tópico. 

 

3.4.1 DA PRODUÇÃO DE PROVAS E A PROVA PERICIAL 

 

 Conforme abordado no tópico 1.1, a independência funcional do juiz possibilita 

seu livre convencimento adstrito aos fatos alegados e provados nos autos, cabe destacar, 

ser o mesmo o destinatário das provas. Nesse sentido, o artigo 370 do CPC é pontual ao 

informar um dos poderes do juiz, de ofício ou a requerimento, de determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Sempre atendendo ao princípio da motivação das decisões. Diante disso, 

cabe ao magistrado verificar a necessidade e a adequação da prova que se pretende 

produzir na solução da lide.  

 A função de direção do juiz e a sua importância estão claras na decisão 

saneadora, na qual declara a inexistência de vícios que impeçam o prosseguimento do 

feito e organiza a instrução probatória fixando os pontos controvertidos, delimitando o 

objeto da prova e, caso necessário produzir prova oral, designará audiência de instrução 

e julgamento.  

 Produzir provas consiste em um dos principais meios da parte exercer o 

contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), efetivamente influenciando a tomada 

de decisão do juiz por meio delas, e garantia de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF). 
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 Segundo lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero:  

A produção de prova não é um comportamento necessário para o julgamento 

favorável. Na verdade, o ônus da prova indica que a parte que não 

produzir prova se sujeitará ao risco de um resultado desfavorável. Ou 

seja, o não desempenho desse ônus não implica, necessariamente, 

resultado desfavorável, mas o aumento do risco de um julgamento 

contrário, uma vez que, como precisamente adverte Patti, certa margem de 

risco existe também para a parte que produziu a prova. A ideia de ônus da 

prova não tem o objetivo de ligar a produção da prova a um resultado 

favorável, mas sim o de relacionar a produção da prova a uma maior 

chance de convencimento do juiz.
42

(sem negrito no original) 

 

 Considerando o exposto, a pesquisa empírica quantificou um total de 189 

decisões agravadas que versavam sobre produção de prova, correspondendo a 20,91% 

do total de agravos de instrumento, com o filtro da pesquisa, no período de 2015 a 2019.  

 Com os meios de provas, deferidos ou indeferidos na decisão agravada, 

ilustrados no acórdão ou decisão monocrática possibilitou enumerar os mais habituais. 

Destacamos que a categoria “provas”, por ausência de especificação por parte do 

relator, nos referimentos a elas de forma genérica. Observe o gráfico a seguir: 

 

 

 

 As porcentagens correspondem aos seguintes valores; pericial: 123, oral: 38, 

testemunhal: 24, documental: 11, provas: 4 e exibição de documentos: 13
43

. Se 

considerarmos o número de decisões agravadas sobre a produção de prova pericial em 

conjunto com as referentes aos honorários periciais (96) temos um total de 219, sendo 

                                                           
42

 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo 

civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters 

Brasil, 2020, p. 306. 
43

 A soma dos dados de cada meio de prova individualmente ultrapassa o valor total do filtro “produção 

de prova”, situação essa pautada no fato de que a decisão agravada pode tratar do deferimento ou 

indeferimento de um ou mais meio de prova. 
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de fato o assunto com maior incidência de agravos de instrumento com base na Tese 

988 ante ausência de disciplina no art. 1.015. 

 De acordo com o caput do art. 156:“o juiz será assistido por perito quando a 

prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico”, sendo a função da prova 

pericial traduzir dados e fatos que o juiz e as partes não possuem plena compreensão 

sem a sua atuação.  

 Observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários do 

perito devem ser fixados pelo magistrado considerando, no caso concreto, a 

complexidade da causa, a natureza da perícia, o trabalho realizado e o tempo exigido. 

Atuando como auxiliar da justiça sua remuneração não terá o mesmo valor de mercado 

(atividade particular).  

Diante de inúmeros questionamentos a respeito do tema, o Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro aprovou verbetes sumulares que orientam o parâmetro de quantia 

honorária para diversos tipos de perícia. A título de exemplo, colaciono na íntegra a 

súmula nº 360 acompanhada da justificativa: 

 

Nº. 360: “Para perícias de engenharia de menor complexidade, relativas a 

fornecimento de energia elétrica, água e esgotamento ou serviço de telefonia, 

atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade os honorários 

fixados em quantia equivalente a até 4 (quatro) salários mínimos vigentes na 

data do arbitramento.” Referência: Processo Administrativo nº. 0013621-

06.2016.8.19.0000. Julgamento em 17/10/2016 – Relator: Desembargador 

Otávio Rodrigues. Votação por maioria. O CPC de 2015 não prevê recurso 

da decisão que fixa honorários periciais. Na prática, a matéria poderá 

ser sempre objeto de apelação (caso a parte não opte pela impetração de 

mandado de segurança), quer para o processo retornar para a fase de 

instrução quando a parte não depositar e perder a prova, quer para 

provocar uma redução do valor arbitrado e eventual devolução do valor 

levantado pelo perito. Em todo caso, exige-se uma padronização de valores 

que oriente o arbitramento dos honorários em casos triviais, de maneira a 

evitar percalços indesejados para o processo. A quantia indicada (que em 

2017 equivale a R$ 3.748,00) se aproxima da média de casos análogos, 

conforme precedentes mencionados, e já leva em consideração a necessidade 

de deslocamento do profissional
44

. (sem negrito no original) 

 

Valendo dos entendimentos fixados nos verbetes, diante de honorários periciais 

acima do orientado ou ferindo os princípios norteadores, observamos diversas câmaras 

                                                           
44

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Súmula da jurisprudência predominante do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Atualizada em 18.07.2019. Disponível em: 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/71563/sumula-tjerj-anotada.pdf?=v10. Acesso em: 05/12/2020. 
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conhecendo do recurso para reformular o valor fixado, como os acórdãos dos recursos 

de nº 0055993-62.2019.8.19.0000 (23º Câmara), 0063639-26.2019.8.19.0000 (22º 

Câmara) e 0048832-98.2019.8.19.0000 (15º Câmara). 

Todavia, a despeito da edição de súmulas do TJERJ motivadas pela justificativa 

de evitar prejuízos e contratempos indesejados ao processo na arguição da questão de 

forma diferida, existem julgados não conhecendo do recurso por ausência no rol do art. 

1.015 e requisitos da Tese 988. Por exemplo, AI nº 0063833-26.2019.8.19.0000 (18º 

Câmara), 0059424-07.2019.8.19.0000 (23º Câmara) e 0069140-92.2018.8.19.0000 (8º 

Câmara).  

Sobre o último exemplo mencionado, o relator decidiu monocraticamente pelo 

não conhecimento do recurso em 11/12/2018, com a oposição de agravo interno, 

vislumbrando a possibilidade de perda da prova no caso de não pagamento dos 

honorários periciais, atribuiu efeito suspensivo ao recurso, assim como determinou dar 

ciência ao juiz de piso sobre eventual exercício do juízo de retratação. Por unanimidade, 

no julgamento de 25/06/2019, os desembargadores da Oitava Câmara acordaram em 

conhecer do recurso e diminuir o valor fixado em honorários do perito nos moldes da 

súmula nº 361, TJERJ.  

Diante do exposto, podemos concluir que o assunto ainda não está pacificado no 

Tribunal, ainda que editados verbetes sumulares pautados no entendimento majoritário, 

eis que decisões agravadas com a mesma temática encaram decisões diferentes de 

acordo com a Câmara ou na mesma. Ademais, a decisão monocrática não significa um 

espelho da decisão colegiada, uma vez submetido aos demais julgadores a questão pode 

ser alvo de modificação, como demonstrado.  

Perder a prova por ausência de depósito do valor arbitrado, assim como o perito 

concluir o trabalho e levantar a quantia depositada para em sede de apelação ver o 

retorno para a fase de instrução ou o valor dos honorários reduzidos, um enorme 

desperdício de atividade jurisdicional.  
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CONCLUSÃO  

 

No estado atual da arte, para uma prestação jurídica justa, eficaz e democrática 

não basta observância estrita da lei, precisa garantir ao longo do processo a efetivação 

de princípios constitucionais. A Constituição Federal de 1988 engloba diversos artigos 

de ordem processual vitais para o Poder Judiciário. De forma que não há acesso à justiça 

sem as partes exercerem o contraditório, a ampla defesa e o juiz natural, 

motivadamente, proferir a sentença primando pela resolução do mérito.  

Aprofundando o exercício da jurisdição, o presente trabalho debruçou sobre a 

sistemática dos recursos, com foco no agravo de instrumento, no que tange a inovação 

do Código de Processo Civil de 2015 ao enumerar um rol passível de impugnação 

imediata. As hipóteses não elencadas no mesmo deveriam ser objeto de apreciação em 

preliminar de apelação ou contrarrazões.  

Dessa forma, portanto, situações urgentes, não passíveis de aguardar uma 

apreciação diferida, porém não contempladas no artigo pelo legislador, instigaram 

diversas controvérsias na doutrina e na jurisprudência acerca da natureza jurídica e a 

interpretação correta do dispositivo legal. 

Diante dessas questões de dúvidas e o aumento de agravos de instrumento com 

fundamentação em idêntica questão de direito, porém com decisões distintas, exercendo 

sua função institucional de uniformização da interpretação de lei federal, art. 105, inciso 

III alínea B da CRFB, admitiu a proposta de afetação ao rito dos recursos repetitivos 

dos Recursos Especiais n° 1.704.520/MT e n° 1.696/376/MT, a fim de delimitar a 

natureza do rol do art. 1.015 e verificar a possibilidade de interpretação extensiva para 

as hipóteses não expressas. 

Inobstante os votos divergentes, por maioria, em 2018 restou aprovada a tese 

sugerida pela relatora Sra. Ministra Nancy Andrighi, firmando a Tese 988, segundo a 

qual o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada sendo admitido a 

interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da 

inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. 

O entendimento fixado pelo STJ trouxe o dever aos Tribunais Estaduais de ao 

exercer o juízo de admissibilidade observar o artigo 1.015 e a Tese 988. Nesse sentido 

compreender a recepção pelos desembargadores seria primordial para, na prática, 

pontuar os efeitos da decisão.  
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Com isso, a pesquisa empírica desenvolveu um papel primordial no presente 

trabalho. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi o escolhido para análise da 

jurisprudência, no período de 2015 a 2019 com os filtros “taxatividade mitigada e 

agravo de instrumento”, para responder as hipóteses informadas no tópico 3.1. Cabe 

destacar, duas restaram comprovadas, uma vez que, pelas análises e gráficos, foi 

possível demonstrar uma primazia pela literalidade da lei e 69,91% dos recursos não 

foram conhecidos. Sobre o requisito da urgência, observamos duas situações: os 

desembargadores analisam o caso concreto e, baseado em outros julgados, justificam a 

ausência de urgência.  

A subjetividade adotada no critério de análise sobre o cabimento de exceção ao 

rol do artigo 1.015 elevou a necessidade de se ater de forma mais pontual e cuidadosa as 

razões expostas no agravo de instrumento. Nesse mesmo sentido, a responsabilidade do 

advogado em, de forma clara, conduzir o relator em compreender a urgência do caso, 

expor os possíveis riscos futuros ao não conhecer o recurso e os prejuízos para o Poder 

Judiciário, já sobrecarregado, assim como para a boa prestação do direito e para as 

partes.  

Consiste em uma situação em que a relevância do princípio da dialeticidade e o 

papel desempenhado pelos advogados aumentam. Não basta alegar urgência e 

possibilidade de risco. Devido à contemporaneidade da fixação da Tese 988 pelo STJ, 

comprovar a urgência por meio da experiência de outros processos consiste em tarefa 

ainda limitada, e por vezes inexistente. Há necessidade de evidenciar a diferença do 

caso concreto em análise dos demais em que foi interposto agravo de instrumento e o 

colegiado considerou não ser a matéria passível de gerar riscos irreversíveis.  

Os perigos de uma avaliação subjetiva são bem pontuados pela Sra. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura em voto-vista do julgamento para fixação da tese. Além 

de decisões conflitantes na mesma Câmara, analisar os riscos futuros demanda pesquisa 

mais aprofundada para observar a sentença e eventual apelação.  

Com a mitigação do rol do artigo 1.015, surgiu o questionamento se as partes 

interporiam agravo de todas as decisões interlocutórias com o intuito de ver a matéria 

apreciada de imediato, sob a alegação de urgência. Dessa forma, ferindo a intenção do 

legislador ao optar por um sistema recursal mais simples, do que o modelo do CPC/73, 

na fase de conhecimento. 

 Importante questão levantada pelo Sr. Ministro Og Fernandes, sobre a tese 

proposta de certa forma incentivar as partes a recorrer, merece atenção. Realizando nova 
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pesquisa no site do TJERJ, desta vez filtrando apenas o ano de 2020, não contemplado 

durante a pesquisa empírica, apontou um resultado de 998 decisões encontradas com a 

pesquisa livre “taxatividade mitigada e agravo de instrumento”. Considerando que no 

período de quatro anos os resultados somam 904, a pesquisa realizada em 08/12/2020 

aponta um enorme crescimento na interposição do agravo de instrumento tendo em vista 

dados de apenas um ano.  

A extensão dos prejuízos ao não conhecer de um agravo de instrumento, 

fundamentado na urgência em postergar a apreciação da matéria para o momento de 

preliminar de apelação, demandaria continuidade a pesquisa iniciada no presente 

trabalho. Seria necessário, com delimitação nos agravos de instrumento não conhecidos, 

verificar o teor da sentença e eventual decisão em sede de apelação. No mesmo sentido, 

analisamos apenas a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Como estão se posicionando os desembargadores de um Tribunal de outro Estado? 

O presente trabalho buscou instigar o debate a respeito dos efeitos práticos da 

aprovação e fixação da tese da taxatividade mitigada pelo STJ. Os resultados obtidos 

com a pesquisa científica são vastos com dados ainda a serem explorados, e diante da 

limitação deste, em outro momento oportuno. 

 Toda mudança se traduz em um convite a não esquecer completamente o modelo 

anterior, mas abrir mão de preferências, conformidades, pessoalidades e a ver por novas 

lentes o que era cotidiano. Em um contexto de modelos prontos, esses embates e 

transformações impulsionam a necessidade de repensar o Poder Judiciário e a ser mais 

do que “operadores” do Direito.  
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