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POSSÍVEIS SOLUÇÕES? 
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Certamente um dos dispositivos do novo Código de Processo Civil que mais tem 
causado polêmicas e que está em voga na pauta dos comentários e atenção dos 
processualistas é o artigo 1.015 e seu rol taxativo. 
 

É sabido por todos que o novo CPC alterou radicalmente o sistema de 
recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em primeiro grau. 
 

Nesse sentido, lembremo-nos das disposições do CPC/73 que previa o sistema 
de recorribilidade das decisões interlocutórias imediata, ora por agravo retido – sendo a 
regra prevista no antigo sistema – ora por agravo de instrumento – cujo cabimento 
recaia sobre decisões que pudessem causar danos às partes ou que tratassem da 
admissibilidade ou dos efeitos emprestados ao recurso de apelação. 
 

Já no novo CPC, o sistema de recorribilidade das decisões interlocutórias 
proferidas em primeiro grau muda de feição, devendo a parte, a partir de agora, 
aguardar a prolação da sentença e, por ocasião da interposição do recurso de apelação 
ou da apresentação das respectivas contrarrazões, impugnar a decisão interlocutória. É 
verdade, porém, que a exceção a esta regra se dá nas situações previstas em lei em que 
se permite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento (v.g. art. 1.015, 
NCPC). 
 

O que se observa, com a nova codificação, é que o restrito rol previsto no art. 
1.015, do NCPC, deixou de contemplar diversas situações que, em tese, a parte não 
poderia aguardar até o final do processo para impugnar a decisão, sem que isso 
trouxesse um grande prejuízo a ela. Pensemos, por exemplo, na decisão que declina de 
ofício a competência relativa – hipótese que não está prevista no rol do art. 1.015 – que, 
mesmo considerada equivocada pela parte, esta não poderá recorrer de imediato por 
meio de agravo de insturmento, causando, assim, evidente prejuízo à parte. 
 

Sensível a estas situações, que, repita-se, não foram previstas pelo legislador 
como passíveis de impugnação imediata, é que a doutrina vem propondo soluções para 
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que a parte não seja prejudicada em situações que demandem revisão imediata pelo 
Tribunal. 
 

A primeira delas é o ajuizamento de mandado de segurança contra as decisões 
proferidas na fase de conhecimento e que não estejam elencadas no rol do art. 1.015, 
nem em outra legislação esparsa. 
 

No âmbito doutrinário, os professores Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria 
Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de 
Mello, ao comentar o art. 1.015, reconhecem justamente o potencial uso do mandado de 
segurança diante da taxatividade do dispositivo, citando, ainda, o seguinte exemplo: 
“um bom exemplo é o da decisão que suspende o andamento do feito em 1º grau por 
prejudicialidade externa. Evidentemente, há grandes chances de que a parte 
prejudicada não possa esperar”2.  
 

Todavia, a jurisprudência vem reiteradamente negando o uso o “mandamus” 
para esse fim3, com raras exceções4. 
 

A segunda solução proposta pela doutrina, principalmente pelos professores 
Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, refere-se à possível interpretação 
extensiva dos incisos do art. 1.015, do CPC5. Um dos exemplos utilizados pelos citados 
professores é a possibilidade de as decisões que versarem sobre competência relativa ou 
absoluta também serem objeto de reapreciação imediata, eis que, em hipótese bastante 
semelhante, pois no fundo trata também de competência, o art. 1.015, inciso III, do 
CPC, permite a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a 
convenção de arbitragem. 
 

Verifica-se que, novamente, o entendimento jurisprudencial está inclinado para a 
rejeição de qualquer interpretação extensiva das hipóteses previstas no art. 1.0156; 
todavia, é possível encontrar julgados isolados permitindo a flexibilização da 
interpretação das hipóteses previstas em lei.7 
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A terceira proposta é sugerida pela professora Ana Beatriz Ferreira Rebello 
Presgrave, segundo a qual seria possível requerer a imediata apreciação pelo tribunal de 
decisões que, em tese, deveriam aguardar a interposição de apelação ou contrarrazões de 
apelação, por meio do poder geral de cautela, fazendo um verdadeiro pedido 
antecipatório antecedente recursal. 
 

Segundo exemplo citado pela própria processualista: “uma decisão 
interlocutória em que o juiz, não obstante a arguição de incompetência realizada em 
sede de preliminar de contestação, declara-se competente para julgar o feito, pela 
regra colocada no art. 1.009, §1º, do CPC, a parte deverá aguardar o encerramento da 
fase de conhecimento do procedimento para que possa levar a questão ao Tribunal. 
Considerando que a decisão demanda uma análise imediata, a parte poderá pleitear ao 
Tribunal, em sede de tutela provisória de urgência em âmbito recursal, a análise 
imediata da questão”8 
 

A despeito de todas as possíveis soluções propostas pela doutrina para os 
problemas que a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento 
trazem para a relação processual, verifica-se que o que precisamos é de diretrizes 
sólidas a serem delineadas pelos tribunais, mormente pelo Superior Tribunal de Justiça, 
para que caminhemos por terrenos seguros, sem percalços, em busca de uma prestação 
jurisdicional célere e efetiva. 
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