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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso visa analisar a possibilidade de 

impetração de mandado de segurança como meio alternativo para impugnar 

decisões interlocutórias de primeira instância, as quais deixaram de ser agraváveis 

diante da introdução do rol taxativo previsto no artigo 1.015 do Código de Processo 

Civil de 2015. A escolha do tema pela acadêmica se deu pelo fato deste problema 

de pesquisa ser de suma importância para o direito processual civil brasileiro, haja 

vista que as mudanças introduzidas pelo atual Código de Processo Civil dividiram a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 

entendimentos manifestamente contrários no que tange à admissibilidade do 

mandado de segurança nos referidos casos. 

 

Palavras-chave: Direito processual civil – Agravo de instrumento – Novo Código de 

Processo Civil – Decisão Interlocutória – Mandado de segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

This end-of-course dissertation aims at analyzing the possibility of filing a writ 

of mandamus as an alternative remedy to challenge Lower Courts’ interlocutory 

decisions, specifically those that are no longer subject to an Interlocutory Appeal, 

pursuant to the exhaustive list provided in article 1,015 of the new Brazilian Civil 

Procedural Code of 2015. This thesis was chosen due to its great importance to 

Brazilian civil procedural law, as the changes introduced by the new legislation 

created diverging precedents with the Court of Appeals of São Paulo regarding the 

(in)admissibility of the writ of mandamus in the abovementioned cases. 

 

Keywords: Civil procedural law - Interlocutory Appeal – New Civil Procedure Code – 

Interlocutory decision – Writ of mandamus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Que os vossos esforços desafiem as 

impossibilidades. Lembrai-vos de que as 

grandes coisas do homem foram 

conquistadas do que parecia impossível.” 

(Charlie Chaplin) 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo responder o 

seguinte problema de pesquisa: de acordo com as mudanças introduzidas pelo 

Código de Processo Civil de 2015 no regime do recurso de agravo de instrumento, é 

possível impetrar mandado de segurança como via alternativa para impugnação de 

decisões interlocutórias? 

A problemática surgiu com o advento do Código de Processo Civil de 2015, 

o qual alterou de forma relevante o sistema recursal brasileiro, especialmente no que 

tange à recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em primeiro grau de 

jurisdição, uma vez que a introdução do rol taxativo do artigo 1.015 do mencionado 

diploma legal restringiu as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de 

instrumento. 

Diante de tal mudança, muitos processualistas passaram a se manifestar 

quanto à possibilidade de impetração de mandado de segurança como meio 

alternativo para impugnação de decisões interlocutórias que não se enquadram no 

rol taxativo previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, sob o fundamento 

de evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao bem tutelado. 

Neste sentido, a escolha do tema se justifica pelo interesse da acadêmica 

em aclarar os motivos pelos quais ainda há divergência jurisprudencial no Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com relação à concessão da medida de 

segurança, nos casos em que o mencionado remédio constitucional é impetrado 

como sucedâneo recursal para impugnar as referidas decisões que deixaram de ser 

agraváveis. 

Com o intuito de solucionar o problema de pesquisa apontado acima, a 

acadêmica empregou o método dedutivo, mediante a análise de doutrinas e 

jurisprudências, além da realização de pesquisas bibliográficas sobre o assunto, as 

quais resultaram na elaboração da presente monografia composta por dois 

capítulos. 

O primeiro capítulo se trata de uma análise comparativa do recurso de 

agravo de instrumento na vigência dos Códigos de Processo Civil de 1973 e 2015, 

levando-se em consideração a introdução do rol taxativo no artigo 1.015, do Código 

de Processo Civil vigente, o qual, conforme já exposto acima, reduziu as hipóteses 
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de interposição do recurso de agravo de instrumento, que, anteriormente, era 

cabível contra qualquer decisão interlocutória de primeiro grau. 

Assim, o referido capítulo se inicia com a evolução do agravo de instrumento 

na vigência do Código de Processo Civil de 1973, passando a discorrer sobre o 

tratamento das decisões interlocutórias de primeiro grau, a impetração de mandado 

de segurança para a concessão de efeito suspensivo ao agravo, comparando com 

as mudanças introduzidas pelo Novo Código de Processo Civil em relação à 

irrecorribilidade de tais decisões pela via de agravo, bem como com as alegações 

em sede de preliminar de razões ou contrarrazões de apelação para revisão do 

quanto decidido em primeira instância. 

Já o segundo capítulo tem por finalidade discorrer sobre a possibilidade de 

impetrar mandado de segurança como meio recursal para impugnar decisões 

interlocutórias que não se encaixam nas hipóteses previstas no artigo 1.015, do 

Código de Processo Civil. 

Portanto, o capítulo abrange os requisitos legais do referido remédio 

constitucional, as súmulas do Superior Tribunal de Justiça que vedam a sua 

utilização e, principalmente, a divergência jurisprudencial do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo em relação à sua admissibilidade, uma vez que em 

determinados casos é concedida a medida de segurança para evitar prejuízos 

irreparáveis ou de difícil reparação e, em outras situações, é denegada tal medida 

para evitar ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 

Sendo assim, verifica-se que o problema de pesquisa ora apontado é de 

suma importância para o direito processual civil brasileiro, haja vista que as 

mudanças introduzidas pelo Código de Processo Civil de 2015 dividiram a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 

entendimentos manifestamente contrários no que tange à admissibilidade de 

mandado de segurança como meio alternativo para a recorribilidade de decisões 

interlocutórias não incluídas no rol do artigo 1.015, trazendo enorme insegurança 

jurídica para os jurisdicionados. 
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1 A ANÁLISE COMPARATIVA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

NA VIGÊNCIA DOS CÓDIGOS DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E 2015 

 

O presente capítulo tem por objetivo realizar uma análise comparativa da 

sistemática do recurso de agravo de instrumento na vigência dos Códigos de 

Processo Civil de 1973 e 2015, a fim de discorrer, posteriormente, sobre o 

cabimento de Mandado de Segurança como meio alternativo para impugnar 

decisões interlocutórias de primeiro grau, que deixaram de ser agraváveis pela 

introdução do rol taxativo do artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, e 

abordar o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

sobre o assunto. 

Neste sentido, pretende-se verificar a evolução do recurso de agravo à luz 

do Código de Processo Civil de 1973, o tratamento das decisões interlocutórias na 

época, a concessão da medida de segurança para que fosse atribuído o efeito 

suspensivo ao agravo, as mudanças introduzidas pelo Código de Processo Civil de 

2015, as hipóteses previstas para interposição de agravo de instrumento, bem como 

a revisão das decisões interlocutórias em sede de preliminar de razões ou 

contrarrazões de apelação. 

 

1.1 AS MUDANÇAS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E O TRATAMENTO DAS 

DECIÕES INTERLOCUTÓRIAS NO CURSO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

DE 1973 

 

Antes de discorrer sobre a sistemática do agravo de instrumento à luz do 

Código de Processo Civil de 1973, cumpre elucidar sobre o perfil histórico do 

referido recurso, tendo em vista que este passou por diversas modificações e 

reformas desde o seu surgimento. 

A exemplo do sistema recursal no direito português, na época da idade 

média, o único recurso cabível contra sentenças definitivas e decisões interlocutórias 

era o recurso de apelação. Contudo, com o reinado de D. Afonso IV, no século XIV, 

verificou-se que o fato de todas as interlocutórias serem apeláveis, 

indiscriminadamente, gerava mais problemas do que trazia soluções. 

Sendo assim, com o intuito de diminuir a morosidade dos processos e o 
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excesso da recorribilidade das decisões, o Rei proibiu que se apelasse das 

sentenças interlocutórias, criando algumas exceções à regra, como, por exemplo, se 

houvesse perigo de dano irreparável à parte. 

Desta forma, surgiram as “querimas” ou “querimônias” que, de acordo com 

os entendimentos da professora Teresa Arruda Alvim Pinto (1991, p. 23), tratavam-

se de: 

 
queixas, de reclamações, acompanhadas de informações colhidas e 
apresentadas pela parte que se julgava prejudicada, dirigidas ao 
magistrado hierarquicamente superior ou ao Soberano. Significaram, 
então, uma reação a um silêncio quase que artificialmente imposto à 
parte. Eram um apelo ao Príncipe, que se consubstanciava em 
queixas, que eram entregues ao Monarca, quando este percorria o 
reino. Estas “querimas” eram apreciadas por “cartas diretas” e se 
davam “cartas de justiça” aos que se haviam queixado, produzindo-
se a alteração da decisão pelo próprio juiz que as tinha proferido, 
quando a ele se apresentava tal carta. 

 
Neste cenário, surgiu então o “agravo”, por meio do qual as partes tentavam 

demonstrar a verdade. 

Assim como no direito português, em que o agravo não era admitido 

indiscriminadamente para qualquer decisão interlocutória, no Brasil, o Código de 

Processo Civil de 1939 delimitou os critérios para a utilização do recurso, na medida 

em que previa três diferentes tipos de agravo, quais sejam, agravo de petição, 

agravo no auto do processo e agravo de instrumento. 

Nesse diploma legal, o agravo de petição era o recurso cabível contra 

sentenças que extinguiam o processo sem resolução do mérito, sendo a apelação 

reservada às sentenças de mérito. Já o agravo no auto do processo tinha por 

objetivo evitar a preclusão de certas decisões e suas hipóteses de cabimento 

estavam previstas no rol taxativo do artigo 851. Por sua vez, o agravo de 

instrumento só era cabível nos casos expressamente previstos no artigo 842 ou em 

leis extravagantes. Além disso, dava origem a um instrumento, uma vez que se 

tratava de um traslado de todas as peças do processo importantes à solução do 

recurso, especialmente a decisão recorrida e a sua respectiva intimação. 

Contudo, uma das principais críticas realizadas na época foi a 

irrecorribilidade de decisões interlocutórias que não se enquadravam no rol taxativo 

disposto no artigo 842, motivo pelo qual foram dadas soluções parciais que 

ocasionaram uma desordem no processo civil. Neste sentido, vejamos os 
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entendimentos de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Nery (2016, p. 2232): 

 
Como muitas decisões interlocutórias não se encontravam nos 
mencionados dispositivos legais, inclusive a mais importante decisão 
interlocutória do sistema processual (despacho saneador), 
sobrevieram os institutos da correição parcial e da reclamação para 
os casos em que as decisões eram irrecorríveis, mas com 
potencialidade de causar grave prejuízo à parte. Demais disso 
sobreveio a utilização do MS [Mandado de Segurança] como 
sucedâneo de recurso. Reinava verdadeira balbúrdia no sistema 
processual, por conta da irrecorribilidade de parte considerável das 
interlocutórias. Atento a essa experiência, o CPC/1973 previu a 
recorribilidade de todas as interlocutórias, ao determinar que, da 
decisão interlocutória (CPC/1973 162 § 2.º) caberia agravo 
(CPC/1973 522). 

 
Com o advento do Código de Processo Civil de 1973, o agravo de petição 

deixou de existir e todas as sentenças, independentemente se extinguiam o 

processo com ou sem resolução do mérito, passaram a ser recorríveis por meio do 

recurso de apelação. 

Além da extinção do agravo de petição, o antigo Código de Processo Civil 

passou a considerar o recurso de agravo como gênero possuidor de duas espécies: 

agravo de instrumento e agravo retido, ambos cabíveis contra toda e qualquer 

decisão, ficando à escolha da parte qual espécie seria utilizada, conforme se 

depreende da redação original do artigo 522, transcrito in verbis: 

 
Art. 522. Ressalvado o disposto nos arts. 504 e 513, de todas as 
decisões proferidas no processo caberá agravo de instrumento. 
§ 1º Na petição, o agravante poderá requerer que o agravo fique 
retido nos autos, a fim de que dele conheça o tribunal, 
preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação. 
§ 2º Requerendo o agravante a imediata subida do recurso, será este 
processado na conformidade dos artigos seguintes (BRASIL, 1973). 
 

Com a promulgação da Lei n° 9.139, de novembro de 1995, determinados 

dispositivos que tratavam do agravo no CPC de 1973 foram alterados e outros 

incluídos, principalmente o §4° do artigo 523, o qual passou a prever a interposição 

de agravo retido contra decisões posteriores à sentença, salvo em casos de 

inadmissão da apelação, o que anteriormente era livremente escolhido pela parte. 

Vejamos: 

 
Art. 523 – Na modalidade de agravo retido o agravante requererá 
que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do 
julgamento da apelação. 
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§ 4º – Será sempre retido o agravo das decisões posteriores à 
sentença, salvo caso de inadmissão da apelação (BRASIL, 1995). 

 
Posteriormente, com a entrada em vigor da Lei n° 11.187, de 19 de outubro 

de 2005, mais uma vez o artigo 522 foi modificado, na medida em que restou 

prevista a interposição de agravo retido em face de decisões interlocutórias, salvo as 

decisões que causassem 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 era 

recebida, quando era admitida a interposição de agravo de instrumento. Vejamos: 

 
Art. 522. 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. (BRASIL, 2005). 

 
Tanto para o Código de Processo Civil de 1973 como para o Código de 

Processo Civil de 2015, o juiz, no âmbito do processo, pode se manifestar por meio 

de sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Contudo, no âmbito do Código 

de Processo Civil de 1973, os pronunciamentos do juiz de primeiro grau eram 

classificados somente com base na finalidade do ato, seu objetivo, seu sentido 

teleológico e sua consequência. 

Sendo assim, de acordo com o artigo 162 do diploma revogado, a sentença 

era o ato pelo qual o juiz colocava fim ao processo, decidindo ou não o mérito da 

causa. Já as decisões interlocutórias resolviam questões incidentais e os despachos 

eram todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a 

requerimento da parte, necessários ao andamento do processo. 

À vista disso, lecionam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Nery: 

 
Antes da L 11232, de 22.12.2005 (DOU 23.12.2005), que alterou 
numerosos artigos do CPC/1973, a pedra de toque estabelecida pelo 
CPC para classificar os pronunciamentos do juiz de primeiro grau era 
somente a finalidade do ato, seu objetivo, seu sentido teleológico, 
sua consequência. Se a finalidade do ato fosse extinguir o processo, 
seria sentença; se seu objetivo fosse decidir, no curso do processo, 
sem extingui-lo, questão incidente, seria decisão interlocutória; se 
sua finalidade fosse de apenas dar andamento ao processo, sem 
nada decidir, seria despacho (2018, p. 848-849). 
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Por conta da considerável importância das decisões interlocutórias no 

processo, o Código de Processo Civil de 1973 determinou que o agravo de 

instrumento fosse o recurso próprio para atacar seu conteúdo. 

Entretanto, a interposição de agravo de instrumento por si só não obstava o 

andamento do processo principal, exceto nos casos de prisão de depositário infiel, 

adjudicação, remição de bens ou de levantamento de dinheiro sem caução idônea, 

em que ficava suspensa a execução da medida até o pronunciamento definitivo da 

turma ou câmara, conforme se depreende dos artigos 497 e 558 da redação original, 

devidamente transcritos abaixo: 

 
Art. 497. O recurso extraordinário não suspende a execução da 
sentença; a interposição do agravo de instrumento não obsta ao 
andamento do processo, ressalvado o disposto no art. 558. 
 
Art. 558. O agravante poderá requerer ao relator, nos casos de 
prisão de depositário infiel, adjudicação, remição de bens ou de 
levantamento de dinheiro sem caução idônea que suspenda a 
execução da medida até o pronunciamento definitivo da turma ou 
câmara (BRASIL, 1973). 

 
Desta forma, o meio alternativo encontrado pelos jurisdicionados, para que 

fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, foi a 

impetração de mandado de segurança, o qual era concedido nos casos em que 

restava demonstrado prejuízo de difícil e incerta reparação, por meio dos princípios 

fumus boni iuris e periculum in mora. 

Considerando a enorme quantidade de mandados de segurança impetrados 

com tal finalidade, a Lei n° 9.139, de 30 de novembro de 1995, viabilizou a atribuição 

de efeito suspensivo por mecanismo inerente ao próprio recurso de agravo, 

deixando de ser necessária a impetração do referido remédio constitucional para tal 

finalidade. Vejamos: 

 
Art. 527 – Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído 
incontinenti, se não for caso de indeferimento liminar (art. 557), o 
relator: 
II – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), 
comunicando ao juiz tal decisão (BRASIL, 1995). 

 
Nessa acepção, leciona Theotonio Negrão (2012, p. 581): 

 
Esta disposição, conjugada com a atual do art. 558 (na redação da 

Lei 0.139/95), tornou inviável a impetração de mandado de 
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segurança com a finalidade de conseguir efeito suspensivo para o 

agravo de instrumento ou para a apelação recebida apenas no efeito 

devolutivo (art. 558, § ún.) 

 
Adiante, a Lei n° 10.352, de 26 de dezembro de 2001, trouxe mais uma 

mudança na sistemática do agravo de instrumento, alterando a redação do artigo 

527 para incluir, além da atribuição do efeito suspensivo pelo tribunal, o deferimento 

em antecipação de tutela, total ou parcial, da pretensão recursal, que passou a 

dispor da seguinte forma: 

 
Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído 
incontinenti, o relator: 
III – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou deferir, 
em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão 
recursal, comunicando ao juiz sua decisão. (BRASIL, 2001). 

 
Assim sendo, interposto o agravo de instrumento na vigência do Código de 

Processo Civil de 1973, no prazo de 10 dias, tal recurso era dirigido ao tribunal 

competente por meio de petição contendo a exposição dos fatos e do direito, as 

razões do pedido de reforma da decisão, bem como o nome e o endereço dos 

advogados constantes no processo. 

Tal petição era instruída, obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, 

da certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos advogados do 

agravante e do agravado, do comprovante de pagamento das respectivas custas, 

quando devidas, sendo facultativa a juntada de demais peças que o agravante 

entendesse necessárias para a solução da controvérsia. 

De acordo com o artigo 526 do diploma revogado, o agravante era obrigado 

a juntar nos autos do processo principal, no prazo de 03 dias da interposição do 

recurso, cópia da petição do agravo e do comprovante de sua interposição, assim 

como a relação dos documentos que o instruíram, sob pena de inadmissibilidade do 

mesmo, a fim de que o juiz que prolatou a decisão desafiada pudesse reconsiderá-

la, se fosse o caso. 

Recebido o recurso, cabia ao tribunal: (i) negar-lhe seguimento, quando 

manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com 

súmulas ou jurisprudência dominante do próprio tribunal ou dos tribunais superiores; 

(ii) converter o agravo de instrumento em agravo retido, salvo quando houvesse 

perigo de lesão grave ou de difícil reparação; (iii) atribuir efeito suspensivo ou deferir 
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antecipação de tutela; (iv) requisitar informações ao juiz da causa; ou (v) intimar o 

agravado para que apresentasse contraminuta no prazo de 10 dias. 

Diante da intimação do agravado para apresentar resposta ao recurso, o 

relator solicitava, em prazo não superior a 30 dias, a data para realização do 

julgamento. 

Diferentemente do antigo Código de Processo Civil, o CPC de 2015 passou 

a restringir as decisões recorríveis por agravo de instrumento, instituindo um critério 

legalista para o cabimento de tal recurso, por meio da inclusão do rol taxativo do 

artigo 1.015, tornando inútil a consideração da finalidade e do conteúdo do ato como 

definidores da sentença e da decisão interlocutória, conforme restará demonstrado a 

seguir. 

 

1.2 A IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS DE PRIMEIRO 

GRAU PELA VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO À LUZ DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 2015 

 

Conforme mencionado alhures, tanto para o CPC de 1973 como para o CPC 

de 2015, os pronunciamentos do juiz, no âmbito do processo, consistem em 

sentenças, decisões interlocutórias e despachos, sendo que o conceito de cada 

pronunciamento está previsto no artigo 203, §1°, §2° e §3°, do atual Código de 

Processo Civil, devidamente transcritos abaixo: 

 
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, 
decisões interlocutórias e despachos. 
§ 1° 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. 
§ 2° Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de 
natureza decisória que não se enquadre no § 1°. 
§ 3° São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz 
praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte 
(BRASIL, 2015). 

 
Acerca das decisões interlocutórias, lecionam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria 

Nery (2018, p. 855): 

 
Toda e qualquer decisão do juiz proferida no curso do processo, sem 
extingui-lo, ou sem extinguir a fase processual de conhecimento ou 
de liquidação, seja ou não sobre o mérito da causa, é interlocutória, 
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sendo impugnável pelo recurso de agravo (se enquadradas nas 
hipóteses do CPC 1015 ou se há previsão legal específica a 
respeito). Como, para classificar o pronunciamento judicial, o CPC 
não levou em conta apenas o seu conteúdo, mas também a sua 
finalidade, se o ato contiver matéria do CPC 485 ou 487, mas não 
extinguiu o processo, que continua, não pode ser sentença, mas sim 
decisão interlocutória. Pode haver, por exemplo, decisão 
interlocutória de mérito, se o juiz indefere parcialmente a inicial, 
pronunciando a decadência de um dos pedidos cumulados, e 
determina a citação quanto ao outro pedido: o processo não se 
extinguiu, pois continua relativamente ao pedido deferido, nada 
obstante tenha sido proferida decisão de mérito ao se reconhecer a 
decadência (CPC 487 II). 

 
Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, deixou de existir o 

recurso de agravo como gênero possuidor de duas espécies, na medida em que o 

agravo retido foi extinto no direito processual civil e o agravo de instrumento passou 

a ser considerado como o único recurso cabível para atacar decisões interlocutórias 

proferidas em sede de primeira instância. 

No entanto, a irresignação contra uma decisão interlocutória só é permitida 

pela via do agravo de instrumento se esta estiver elencada no rol taxativo previsto 

no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o qual reduziu as decisões 

interlocutórias passíveis de recorribilidade. Caso contrário, tal decisão não está 

coberta de preclusão e deve ser atacada como preliminar de razões ou 

contrarrazões de apelação, consoante prevê o artigo 1.009, §1°, do CPC. 

Assim, vejamos as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento 

previstas no rol do artigo 1.015, do CPC, transcrito in verbis: 

 
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. 
 



12 
 

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 (BRASIL, 2015). 

 
Portanto, verifica-se que é cabível a interposição de agravo de instrumento 

em face de decisões interlocutórias que versem sobre: (a) tutelas provisórias; (b) 

mérito do processo; (c) rejeição da alegação de convenção de arbitragem; (d) 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (e) rejeição do pedido de 

gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (f) exibição ou 

posse de documento ou coisa; (g) exclusão de litisconsorte; (h) rejeição do pedido 

de limitação do litisconsórcio; (i) admissão ou inadmissão de intervenção de 

terceiros; (j) concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos 

embargos à execução; (k) redistribuição do ônus da prova; (l) outros casos 

expressamente referidos em lei; (m) decisões interlocutórias proferidas na fase de 

liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença; (n) decisões interlocutórias 

proferidas no processo de execução; e (o) decisões interlocutórias proferidas em 

processo de inventário. 

Em que pese haver o rol taxativo disposto acima, prevê o inciso XIII, do 

artigo 1.015, a interposição de agravo de instrumento em face de demais casos 

expressamente previstos em lei. 

Tal inciso faz remissão ao artigo 354, parágrafo único, do CPC, uma vez que 

é cabível a interposição de tal recurso contra decisão que extingue parcialmente o 

processo, bem como ao artigo 356, §5°, do CPC, tendo em vista a recorribilidade de 

decisão que julga antecipadamente parcela do mérito, via agravo de instrumento, 

senão vejamos: 

 
Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 
485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. 
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer 
respeito a apenas parcela do processo, caso em que será 
impugnável por agravo de instrumento. 
  
Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais 
dos pedidos formulados ou parcela deles: 
I – mostrar-se incontroverso; 
II – estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 
355. 
§ 5°. A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por 
agravo de instrumento (BRASIL, 2015). 
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Assim como no Código de Processo Civil de 1973, interposto o agravo de 

instrumento, este é dirigido ao tribunal competente por meio de petição contendo a 

exposição dos fatos e do direito, as razões do pedido de reforma da decisão, o nome 

e o endereço dos advogados das partes, as cópias obrigatórias do processo 

principal, bem como o recolhimento do preparo, consoante preveem os artigos 1.016 

e 1.017 do atual CPC. No entanto, o prazo para interposição previsto no artigo 

1.003, §5°, do CPC de 2015, é de 15 dias úteis. 

Na hipótese dos autos não serem eletrônicos, o agravante tem o dever de 

informar ao magistrado de primeira instância a interposição de tal recurso, no prazo 

de três dias, acostando cópia da petição do agravo, o comprovante de sua 

interposição, bem como a relação dos documentos que instruíram o recurso, sob 

pena de inadmissibilidade, consoante determina o artigo 1.018, §2° e §3°, do Código 

de Processo Civil. 

Ao ser recebido o agravo de instrumento pelo tribunal, este tem competência 

para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou para deferir, em antecipação de tutela, 

total ou parcialmente, a pretensão recursal. Ademais, o tribunal deve providenciar a 

intimação do agravado para apresentação de contraminuta no prazo de 15 dias úteis 

e, quando necessário, deve determinar a intimação do Ministério Público para que 

este intervenha no processo, no mesmo prazo legal. 

Caso haja previsão legal e a decisão interlocutória não seja atacada via 

agravo de instrumento, esta será considerada preclusa e passará a ser irrecorrível. 

Em contrapartida, as decisões não passíveis de imediata recorribilidade por agravo 

de instrumento não estão cobertas de preclusão e podem ser debatidas em 

preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, conforme restará demonstrado 

em seguida. 

 

1.3 A REVISÃO DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EM SEDE DE PRELIMINAR 

DE RAZÕES OU CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO 

 

No sistema processual civil brasileiro, a apelação é o recurso cabível contra 

sentença proferida pelo magistrado de primeira instância, sendo que tal previsão 

está disposta no artigo 1.009, do atual Código de Processo Civil, destacado abaixo: 
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Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. 
§ 1°. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão 
a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são 
cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de 
apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas 
contrarrazões. 
§ 2°. Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em 
contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, 
manifestar-se a respeito delas. 
§ 3°. O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as 
questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença 
(BRASIL, 2015). 

 
O referido recurso possibilita ao apelante requerer ao tribunal ad quem a 

correção dos errores in judicando, bem como os errores in procedendo 

eventualmente existentes na sentença proferida pelo juízo a quo. Além disso, 

permite que seja impugnada eventual ilegalidade, inconstitucionalidade ou injustiça 

presente em tal decisão, propiciando até mesmo o reexame do toda e qualquer 

prova produzida no processo. 

Em que pese a apelação ser o recurso cabível para atacar sentença, 

depreende-se do §1° do artigo 1.009 que o Código de Processo Civil instituiu como 

regra geral o fim da preclusão das decisões interlocutórias que não se enquadram 

no rol do artigo 1.015, possibilitando que tais decisões sejam debatidas em sede de 

preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 

Nessa toada, leciona Luiz Guilherme Marinoni (2018, p. 1136): 

 
No novo Código, além de o recurso de apelação servir para atacar a 
sentença, ele também visa a impugnar todas as questões decididas 
ao longo do procedimento que não comportarem recurso de agravo 
de instrumento (art. 1.009, §1°, CPC). Com isso, ao limitar a 
recorribilidade das decisões interlocutórias em separado a hipóteses 
taxativas (art. 1.015, CPC), o novo processo civil brasileiro procura 
acentuar a oralidade do procedimento comum, aproximando-se da 
regra da “final decision” do direito estadunidense (pela qual apenas a 
sentença final é apelável, nada obstante as várias exceções 
existentes), cuja proximidade com o processo civil romano clássico é 
notória. Todas as decisões interlocutórias não passíveis de imediata 
recorribilidade mediante agravo de instrumento (art. 1.015, CPC) são 
infensas à preclusão e podem ser debatidas como preliminar de 
apelação ou de contrarrazões (art. 1.015, §1° e §2°, do CPC). 

 
Assim, a parte vencida deve apelar para impugnar as decisões 

interlocutórias em sede de preliminar de contrarrazões, haja vista que foi proferida 

em momento anterior a prolação da sentença. Portanto, o recurso de apelação 
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conterá ao menos dois pedidos recursais, sendo um deles voltado a atacar a própria 

sentença e outro direcionado para atacar a decisão interlocutória não agravável. 

Considerando que a recorribilidade de decisões interlocutórias em sede de 

preliminar de apelação é uma faculdade da parte vencida, e não um dever, esta tem 

a possibilidade de interpor o recurso com o intuito de recorrer apenas contra a 

sentença proferida, deixando que a decisão interlocutória não agravável incorra em 

preclusão. 

Na mesma toada, a parte vencida tem a possibilidade de atacar apenas a 

decisão interlocutória proferida em primeira instância, ficando a sentença em 

condição suspensiva até o julgamento do recurso, com exceção das hipóteses 

previstas no artigo 1.012, §1º, do CPC. 

A parte vencedora, por seu turno, possui a faculdade de apresentar 

contrarrazões para se manifestar quanto ao recurso de apelação interposto pelo 

vencido ou utilizá-las como recurso contra a decisão interlocutória de primeiro grau. 

Importante salientar que, caso não sejam apresentadas as contrarrazões, as 

decisões interlocutórias estarão cobertas pela preclusão. 

No entanto, é certo que as razões apresentadas pela parte vencida e as 

contrarrazões apresentadas pela parte vencedora criam entre si uma relação de 

subordinação, uma vez que, se o apelante desistir da interposição ou o recurso não 

for admitido, as contrarrazões não serão analisadas. 

Assim, verifica-se que o atual CPC não logrou êxito em reduzir o número de 

recursos interpostos perante o Tribunal de Justiça, uma vez que as decisões não 

previstas no rol do artigo 1.015 podem ser debatidas em preliminar de razões ou 

contrarrazões de apelação, o que era realizado por meio de recursos autônomos na 

vigência do CPC de 1973. 

Ao impor que a parte vencida aguarde até o fim da fase de conhecimento 

para questionar as decisões de primeiro grau, o atual CPC não atende aos princípios 

da razoável duração do processo e da celeridade processual previstos no artigo 5º, 

inciso LXXVII, da Constituição Federal. 

Assim, muitos processualistas passaram a impetrar mandado de segurança 

como meio recursal para impugnar decisões interlocutórias que não se enquadram 

no rol taxativo, com o intuito de evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação 

que poderiam ser atribuídos à parte, caso esta tivesse que aguardar o fim da fase de 
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conhecimento para debater tal questão em preliminar de razões ou contrarrazões de 

apelação. 

No entanto, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ainda não 

fixou seu entendimento quanto a este assunto, uma vez que em determinados casos 

é concedida a medida de segurança para evitar prejuízos à parte e em outras 

situações é denegada tal medida, em atendimento ao princípio do duplo grau de 

jurisdição, o que traz enorme insegurança jurídica para os jurisdicionados. 

 

2 A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COMO VIA RECURSAL: 

REQUISITOS E VEDAÇÕES LEGAIS 

 

Ao introduzir hipóteses taxativas para a interposição de agravo de 

instrumento, o legislador não levou em consideração que, em determinadas 

situações, as decisões interlocutórias não passíveis de recurso imediato poderiam 

trazer risco ao resultado útil do processo. 

Diante de tal ameaça ao direito do jurisdicionado, verificou-se a possibilidade 

de impetrar mandado de segurança como meio alternativo para impugnar decisões 

de primeiro grau que não se enquadram no artigo 1.015, do CPC, sem que fosse 

necessário aguardar o fim da fase de conhecimento para que a matéria fosse 

analisada em preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 

No entanto, conforme já mencionado, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo não possui jurisprudência uníssona quanto a este assunto, na 

medida em que algumas Câmaras entendem por conceder a medida de segurança e 

outras não. 

Assim, o presente capítulo tem por escopo analisar os requisitos e vedações 

legais da impetração do mandado de segurança, bem como a divergência 

jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no 

julgamento de tais situações. 

 

2.1 ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE 

SEGURANÇA 

 

O mandado de segurança é uma ação civil que constitui garantia 

constitucional individual e coletiva contra ato de autoridade que lese direito líquido e 
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certo, o qual tem previsão no artigo 5°, inciso LXIX, da Constituição Federal, 

transcrito in verbis, e é regulamentado pela Lei n° 12.016/2009. Vejamos: 

 
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
LXIX. conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público (BRASIL, 1988). 
 

Nesse sentido, dispõe o artigo 1°, da Lei nº. 12.016/2009: 

 
Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa 
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por 
parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 
funções que exerça (BRASIL, 2009) 

 
Acerca do conceito de mandado de segurança, leciona Hely Lopes Meirelles 

(1987, p.03 apud MORAES, 2000, p. 153): 

 
O meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou 
jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade 
reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, 
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 
lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que 
categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 

 
Assim, para o cabimento de mandado de segurança é necessária a 

presença de determinados requisitos, quais sejam, (i) ato de autoridade; (ii) lesão ou 

ameaça a direito; (iii) direito líquido e certo; e (iv) não cabimento de outra garantia 

constitucional. 

O ato de autoridade coatora é considerado aquele proferido por uma pessoa 

no exercício de uma função pública, sendo equiparados às autoridades os 

representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades 

autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no 

exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas 

atribuições, conforme prevê o §1° do artigo 1° da Lei 12.016/20091. 

                                                           
1 § 1°. Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de 
partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas 
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Havendo lesão consumada, é cabível o mandado de segurança na forma 

repressiva, a fim de que seja corrigida a ilicitude e seja devolvido ao impetrado o 

direito que tinha lhe sido tomado. Em contrapartida, havendo ameaça de lesão ao 

direito, é cabível o mandado de segurança na modalidade preventiva, a fim de 

prevenir possíveis ilegalidades. 

Já o direito líquido e certo, é o direito em relação a um fato que pode ser 

demonstrado de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, 

assevera Humberto Theodoro Júnior (2014): 

 
O direito que se protege por meio do mandado não é o direito 
objetivo, presente genérica e abstratamente no ordenamento jurídico; 
é o direito subjetivo, que só existe quando fatos concretos lhe dão 
origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e 
abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se 
cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, 
o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade 
imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se 
originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e 
certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a 
situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou 
ameaçado. 
O que importa não é a maior ou menor complexidade da tese 
jurídica, mas a prova pré-constituída (documental) do seu suporte 
fático. Se a demonstração do direito do impetrante estiver na 
dependência de investigação probatória, ainda a ser feita em juízo, o 
caso não será de mandado de segurança. Terá de ser resolvido 
pelas vias ordinárias. O procedimento do mandamus é sumário e não 
contém fase para coleta de outras provas que não as documentais, 
imediatamente exibíveis. 

 
Ademais, o não cabimento de outra garantia constitucional significa dizer 

que o mandado de segurança possui caráter residual, haja vista que, sendo o caso 

de tutela à liberdade de locomoção, caberá a impetração de habeas corpus ou, 

sendo o caso de violação do direito de informação pessoal, caberá habeas data. 

Além dos requisitos legais mencionados acima, o impetrante deve possuir 

legitimidade ativa e interesse de agir, enquanto que o impetrado deve possuir 

legitimidade passiva. 

A legitimidade ativa cabe a quem é titular do direito líquido e certo. Já a 

legitimidade passiva, embora o impetrante ataque ato da autoridade coatora, tal ato 

é sempre praticado em nome e sob a responsabilidade da pessoa jurídica que o 

                                                                                                                                                                                     
jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser 
respeito a essas atribuições (BRASIL, 2009). 
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agente está vinculado. Por fim, o interesse de agir é a necessidade do impetrante 

arguir o direito líquido e certo, objeto da ofensa imputada à autoridade coatora, bem 

como a adequação da tutela pleiteada pelo autor, levando em consideração o pedido 

e a causa de pedir. 

A competência para o mandado de segurança é determinada em função da 

autoridade. Nesse sentido, em se tratando de autoridade federal a competência é da 

Justiça Federal. Sendo a autoridade de âmbito estadual ou municipal, o mandado de 

segurança deve ser impetrado perante a Justiça do Estado correspondente. 

Com relação ao prazo decadencial, o artigo 23, da Lei 12.016/20092, 

determina que o direito de impetrar o referido remédio constitucional decai após 120 

dias contados da data em que o interessado teve ciência do ato coator. 

Portanto, não sendo atendidos os requisitos mencionados acima, o mandado 

de segurança não será regularmente processado e não funcionará como 

instrumento hábil para a composição do litígio ou ao julgamento do mérito da causa. 

 

2.2 A UTILIZAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COMO MEIO DE 

IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARA EVITAR PREJUÍZOS 

IRREPARÁVEIS OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO 

 

Conforme exposto nos capítulos anteriores, o atual Código de Processo Civil 

optou por restringir o rol de decisões interlocutórias proferidas em primeira instância 

que podem ser recorríveis por meio de agravo de instrumento, determinando que as 

decisões não agraváveis sejam atacadas somente após a fase de conhecimento, em 

preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 

No entanto, ao introduzir o rol taxativo no artigo 1.015 e prever que a parte 

prejudicada deve aguardar o fim da fase de conhecimento para que a decisão seja 

apreciada, o legislador não previu que determinadas decisões de primeiro grau 

poderiam trazer risco ao resultado útil do processo. 

Nesse sentido, processualistas passaram a estudar a possibilidade de 

impetrar mandado de segurança como meio alternativo para atacar decisões 

                                                           
2 Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) 
dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 
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interlocutórias que não comportam recurso imediato, com o intuito de impedir que o 

resultado útil do processo seja prejudicado. 

Ocorre que, ao impetrar mandado de segurança em face de qualquer 

decisão interlocutória não prevista no artigo 1.015, tal remédio constitucional estaria 

sendo utilizado como sucedâneo recursal, o que é vedado pela Lei 12.016/2009 e 

pela Súmula 267 do STF, haja vista que se trata de uma medida excepcional para 

amparar direito líquido e certo. 

Sendo assim, alguns doutrinadores verificaram a possibilidade de manejar o 

mandado de segurança apenas contra decisões não agraváveis que trouxessem 

prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação para a parte. Diante de tal 

problemática, José Miguel Garcia Medina (2015, p. 1398-1399) assevera que: 

 
O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas 
hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento 
do agravo de instrumento. De algum modo, procurou o legislador 
antever, com base na experiência haurida na vigência da lei 
processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a 
recorribilidade imediata da decisão interlocutória. A riqueza das 
situações que podem surgir no dia a dia do foro, porém, escapam da 
inventividade do legislador. Nesses casos, à falta de recurso que 
possa ser usado imediatamente contra a decisão, poderá ser o caso 
de se fazer uso de mandado de segurança. 
 

Em abono a este entendimento, Cássio Scarpinella Bueno (2015, p. 487) 

complementa: 

 
A respeito da pergunta sobre o que fazer diante de uma decisão 
interlocutória não prevista como agravável de instrumento pelos 
precitados dispositivos, a resposta parece ser uma só voz, a de que 
ela será impugnável por mandado de segurança. 

 
Ademais, para aplicar a excepcionalidade do mandado de segurança contra 

decisões interlocutórias não agraváveis, processualistas utilizam o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça de que o pronunciamento deve ser ilegal ou teratológico 

para que a medida seja concedida, como é o caso de Humberto Theodoro Júnior3: 

 
O mesmo é de se dizer do ato judicial teratológico, isto é, aquele que 
destoa do objeto do processo e ultrapassa a legalidade e os próprios 
poderes do juiz. Como teratológica pode-se dizer, por exemplo, a 
decisão judicial proferida fora do processo ou em processo já findo e 
extinto, para resolver questão de mérito nova ou alterar o julgamento 
definitivo antes assentado; ou, ainda, aquela pronunciada pelo juiz 

                                                           
3 THEODORO JÚNIOR, 2014. 
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que já não mais detém a jurisdição, ou seja, depois de ter sido 
aposentado ou a qualquer título afastado do cargo judicial. A 
teratologia da sentença está sempre ao alcance do mandado de 
segurança, dada a impossibilidade de o decisório, assim 
pronunciado, passar em julgado. Adverte, porém, a jurisprudência 
que para aplicar a excepcionalidade do mandado de segurança 
contra decisão judicial e, assim, afastar o óbice da Súmula nº 
267/STF, “cabe à parte demonstrar nos autos ter agido de modo 
diligente e responsável, não dando causa, sob nenhuma perspectiva, 
aos danos eventualmente decorrentes da decisão tida por ilegal ou 
teratológica”. De qualquer forma, a reação contra a decisão 
teratológica depende das circunstâncias do caso concreto, que 
deverão evidenciar não apenas a grave anomalia jurídica, mas, 
ainda, a inexistência de recurso disponível para impugná-la, bem 
como a ocorrência de dano insuscetível de reparação pelas vias 
recursais. 

 
Assim, vejamos o precedente do Supremo Tribunal Federal colacionado 

abaixo: 

 
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. 
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE 
SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA 
DE PROCURAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU TERATOLÓGICO. DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO INDEMONSTRADO. MANDADO DE 
SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Salvo em hipóteses excepcionais 
de ato teratológico ou flagrante ilegalidade, não se admite a 
impetração de mandado de segurança como sucedâneo de recurso 
contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de 
seus Ministros, consoante o teor do verbete sumular n.º 267 do STF: 
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de 
recurso ou correição”. 2. Em que pese o esforço argumentativo da 
Parte Agravante, inexistem razões jurídicas para alterar o 
entendimento anteriormente firmado – no sentido de inexistência 
direito líquido e certo e de ausência de teratologia no acórdão 
proferido no AREsp 668.702/SP -, razão pela qual a decisão 
monocrática recorrida deve ser mantida pelos seus próprios 
fundamentos. 3. Agravo regimental desprovido4. 

 
Além dos mais, a fim de que seja concedida a medida de segurança nos 

casos que podem acarretar risco ao resultado útil do processo, deve ser levado em 

consideração o disposto no artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal, 

devidamente transcrito in verbis: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

                                                           
4 BRASIL, 2016. 
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no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito (BRASIL, 1988). 

 
Na mesma toada, o artigo 3°, caput, do atual Código de Processo Civil5 

dispõe que nenhuma ameaça ou lesão a direito deve ser excluída da apreciação 

jurisdicional. 

Sendo assim, muitos doutrinadores entendem pela possibilidade de 

utilização de mandado de segurança como meio de impugnação de decisão 

interlocutória para evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, não havendo 

que se falar em não cabimento. 

Contudo, tal entendimento ainda não está pacificado na doutrina e 

jurisprudência, na medida em que determinados doutrinadores e determinadas 

Câmaras do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendem pelo não 

cabimento do mandado de segurança, em atenção ao princípio do duplo grau de 

jurisdição, conforme restará demonstrado a seguir. 

 

2.2.1 Da vedação à utilização de mandado de segurança em atendimento ao 

princípio do duplo grau de jurisdição 

 

O artigo 5º, da Lei 12.016/2009, prevê três hipóteses de inadmissibilidade do 

mandado de segurança, conforme se verifica abaixo: 

 
Art. 5°: Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: 
I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, 
independentemente de caução; 
II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; 
III – de decisão judicial transitada em julgado (BRASIL, 2009). 

 
De acordo com o inciso I, transcrito acima, havendo possibilidade do 

impetrante recorrer administrativamente para impugnar o ato ilegal ou abusivo, com 

a concessão de efeito suspensivo, não há interesse jurídico para que seja impetrado 

o mandado de segurança, haja vista a ausência de lesão ou ameaça a direito. 

Já o inciso II afasta o cabimento do mandado de segurança contra decisão 

judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, uma vez que o referido efeito é 

concedido justamente com o intuito de evitar lesão ou ameaça a direito do 

                                                           
5 Art. 3º: Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito (BRASIL, 1973). 
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impetrante. Portanto, mais uma vez não haveria interesse jurídico para impetrar o 

remédio constitucional. 

Por fim, o inciso III veda o mandado de segurança contra decisão judicial 

transitada em julgado, sendo que tal vedação também está prevista na Súmula n° 

268, do Supremo Tribunal Federal, devidamente transcrita a seguir: “Súmula n° 268: 

Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado” 

(BRASIL, 2017, p. 154).  

Na mesma linha, tal vedação está prevista pelo fato de a ação rescisória ser 

a medida judicial adequada para atacar decisões já transitadas em julgado, não 

podendo o mandado de segurança agir como remédio alternativo à livre escolha da 

parte. 

Além da Súmula n° 268, o Supremo Tribunal Federal editou anteriormente a 

Súmula n° 267, a qual dispõe que não é cabível mandado de segurança contra ato 

judicial passível de qualquer recurso ou correição, senão vejamos: “Súmula n° 267: 

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou 

correição” (BRASIL, 2017, p. 154). 

Portanto, depreende-se que todas as restrições mencionadas acima não se 

referem a uma denegação de acesso à justiça, mas, sim, à falta de interesse de agir 

do impetrante, haja vista que o sistema processual prevê recursos específicos para 

rebater os atos judicias, não sendo necessária a impetração de mandado de 

segurança para tanto. 

Nesse sentido, parte da doutrina e jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo entendem pelo não cabimento de mandado de 

segurança contra decisões interlocutórias não agraváveis, uma vez que o Código de 

Processo Civil, em seu artigo 1.009, §1°, prevê a possibilidade de atacar tais 

questões em sede de preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, recurso 

dotado de efeito suspensivo, consoante previsto no artigo 1.012 do mesmo diploma 

legal6. 

Sendo assim, além da ausência de interesse de agir, estamos diante do 

princípio do duplo grau de jurisdição, o qual possibilita a revisão da decisão proferida 

pelo magistrado de primeira instância, por meio da interposição de um recurso, 

garantindo um novo julgamento pelo juízo ad quem. 

                                                           
6 Art. 1.012: A apelação terá efeito suspensivo (BRASIL, 1973). 
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Acerca do princípio do duplo grau de jurisdição, vejamos os entendimentos 

de Nelson Nery Jr. (2000, p. 43): 

 
Consiste em estabelecer a possibilidade de a sentença definitiva 
ser reapreciada por órgão de jurisdição, normalmente de hierarquia 
superior à daquele que a proferiu, o que se faz de ordinário pela 
interposição de recurso. Não é necessário que o segundo 
julgamento seja proferido a órgão diverso e de categoria 
hierarquicamente superior à daqueles que realizou o primeiro 
exame. 

 
Portanto, em que pese determinada decisão interlocutória não ser agravável 

em função de seu conteúdo, ela permanecerá suscetível de controle jurisdicional em 

duplo grau de jurisdição, no momento da interposição do recurso de apelação. 

Nessa linha de raciocínio, Luiz Yarshell (2009) assevera que: 

 
Subsiste o postulado segundo o qual a invocação da tutela 
jurisdicional pressupõe interesse (=utilidade), conforme regra geral 
do art. 3º do CPC, e, portanto, se o ato judicial comporta recurso e se 
a esse é possível obter efeito suspensivo (ainda que ordinariamente 
o recurso não o tenha), então a conclusão pelo descabimento do 
mandado de segurança é a única que se afina com uma 
interpretação sistemática. 

 
Desta forma, diante do princípio do duplo grau de jurisdição, bem como da 

ausência de interesse de agir por parte do impetrante, há quem defenda o não 

cabimento do mandado de segurança contra decisões de primeira instância, ainda 

que estas possam trazer risco ao resultado útil do processo ante a ausência de 

recurso imediato. 

 

2.2.2 A divergência jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo em relação à admissibilidade de mandado de segurança que 

desafia decisão interlocutória 

 

Após abordar a evolução do recurso de agravo de instrumento no direito 

processual brasileiro, bem como os requisitos e vedações legais para a impetração 

do mandado de segurança, necessário se faz analisar os motivos pelos quais o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ainda possui divergência 

jurisprudencial com relação à concessão da medida de segurança, nos casos em 
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que o referido remédio constitucional é impetrado como sucedâneo recursal para 

impugnar as decisões que deixaram de ser agraváveis. 

Em análise aos precedentes colacionados abaixo, depreende-se que a 

medida de segurança é concedida por determinadas Câmaras com o intuito de 

preencher a lacuna deixada pelo atual Código de Processo Civil, diante da ausência 

de recurso imediato para atacar decisões interlocutórias não agraváveis, e evitar 

risco ao resultado útil do processo, senão vejamos: 

 
Mandado de Segurança. Liminar concedida. Despacho que 
determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial Cível. 
Inconformismo. Decisão que não se ajusta às hipóteses previstas 
no art. 1.015 do CPC. Impetração da segurança que atende à 
lacuna. Declinação de competência. Discricionariedade do 
jurisdicionado em eleger a Justiça Comum ou o Juizado Especial 
Cível. Decisão reformada. Segurança concedida em definitivo7. 
 
Mandado de Segurança. Impetração contra decisão judicial que 
determinou a emenda da petição inicial para correção do valor da 
causa. Admissibilidade. Violação de direito líquido e certo dos 
impetrantes de verem sua pretensão apreciada pelo Poder 
Judiciário, inexistindo previsão de recurso com efeito 
suspensivo imediato para o caso em questão. Valor da causa que 
deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelos 
impetrantes. Exegese do art. 292, II, do atual CPC. Fixação do valor 
da causa em R$ 12.261,98, até eventual alteração pela digna 
autoridade coatora em sede de impugnação que venha a ser 
interposta pela ré da ação cominatória. Segurança concedida8. 
 
Mandado de Segurança. Interdição. Levantamento de quantia. 
Pretensão de levantamento de valor depositado em conta judicial. 
Decisão proferida em fase de cumprimento de sentença proferida 
em ação de interdição. Cabimento de agravo de instrumento. Art. 
1.015, parágrafo único, do CPC/15. Aplicação do princípio da 
fungibilidade. Mérito. Demonstração de que o valor depositado em 
conta judicial é da curatelada e que ele tem relevância para contribuir 
para despesas pessoais e de moradia. Autorização de levantamento 
da quantia depositada em juízo em razão de seu caráter alimentar. 
Recurso provido9. 
 

Assim, o mandado de segurança, por ser um remédio excepcional, deve 

suprir as falhas do sistema judicial, como a ausência de recurso imediato para 

rebater decisões interlocutórias que não se enquadram no rol taxativo do artigo 

1.005 do atual CPC. Nesse sentido, o desembargador Maurício Campos da Silva 

                                                           
7 SÃO PAULO, 2018b. 
8 SÃO PAULO, 2018h. 
9 SÃO PAULO, 2016b. 
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Velho fundamentou sua decisão nos autos do mandado de segurança n° 2117431-

94.2018.8.26.0000: 

 
Bem por isso, a proibição normativa contida na Lei nº 12.016/09 
somente deve prevalecer quando houver previsão de suspensão 
imediata de decisão apta a causar dano grave irreparável ou de difícil 
reparação, razão pela qual, em situações como a presente, nas quais 
o sistema recursal não pode evitar o risco de dano grave irreparável 
ou de difícil reparação, tem-se aceitado o mandado de segurança10. 

 
De acordo com o entendimento do Ilustre Professor e Desembargador 

Hamid Bidne, nos autos do mandado de segurança n° 2100816-97.2016.8.26.0000, 

que tramitou perante a 4ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, deve ser aplicado até mesmo o princípio da fungibilidade 

para a concessão da medida de segurança, senão vejamos: 

 
Contudo, à luz do princípio da fungibilidade das formas, que possui 
como requisitos a dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível e a 
inexistência de erro grosseiro, é caso de conhecer do pedido11.  
 

No entanto, este não é o entendimento que prevalece no Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, haja vista que a maioria das Câmaras entendem 

por bem denegar o mandado de segurança, por inadmissibilidade da via eleita, uma 

vez que as decisões interlocutórias de primeiro grau podem ser enfrentadas em 

preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. Assim, não há interesse 

processual para impetrar o mandado de segurança. Vejamos: 

 
Mandado de Segurança – Impetração contra decisão judicial que 
após considerar o valor da causa, que é inferior a 60 salários 
mínimos, determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial para 
processamento e julgamento o feito – Ausência de direito líquido e 
certo. Petição inicial indeferida por falta de interesse processual 
e inadequação da via eleita, nos termos do artigo 330, inciso III do 
CPC e artigo 10 da Lei n. 12.016/09 – Processo extinto sem 
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI do 
CPC12. 
 
Mandado de segurança. Impetração contra decisão judicial que 
determinou que os impetrantes depositem honorários periciais, 
sob pena de preclusão da prova. Possibilidade de 
enfrentamento da matéria em recurso oportuno. Art. 1.009, § 1º, 
do CPC/2015. Inadmissibilidade da via eleita. Art. 5º, II, da Lei nº 

                                                           
10

 SÃO PAULO, 2018h. 
11

 SÃO PAULO, 2016b. 
12 SÃO PAULO, 2018g. 
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12.016/09. Impossibilidade de utilização do mandado de segurança 
como sucedâneo de recurso. Súmula 267, do STF. Inicial indeferida. 
Agravo regimental improvido13. 
 
Mandado de Segurança. Impetração contra decisão judicial que não 
reconheceu a incompetência absoluta da Vara de Registros Públicos. 
Decisão interlocutória. Ato judicial passível de recurso próprio. 
Não cabimento da ação mandamental. Mandado de segurança 
denegado14. 
 
Mandado de segurança. Impetração contra ato judicial. Decisão 
interlocutória cuja matéria não está prevista no rol taxativo do 
art. 1.015 do CPC, o que, no entanto e por si só, não autoriza a 
impetração de mandado de segurança. Decisão impugnada que 
comporta recurso, de forma diferida (art. 1.009, § 1º do 
CPC/2015). Impetração de mandado de segurança contra ato judicial 
que é medida excepcional, reservada aos casos de teratologia, 
ilegalidade flagrante ou abuso de poder, hipóteses não 
caracterizadas no caso concreto. Inexistência de violação a direito 
líquido e certo. Indeferimento liminar da petição inicial (art. 10 “caput” 
da Lei nº 12.016/2009)15. 
 
Mandado de Segurança – Pretensão de que seja suspensa a ação – 
Decisão interlocutória que poderá ser revista em momento 
processual próprio na fase de recurso exegese do artigo 1009, 
§1º, do Código de Processo Civil/2015 – Ausência de risco de 
dano irreparável ou de difícil reparação. Inadequação da via 
eleita – Petição inicial indeferida – Processo extinto sem resolução 
do mérito16. 
 
Mandado de Segurança. Decisão judicial impugnável em 
apelação. Ausência de perigo de imediato gravame de difícil ou 
impossível reparação. Excepcionalidade de cabimento de 
mandado de segurança. Inocorrência. Não cabe mandado de 
segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição 
(STF, Súmula n.º 267). Decisão judicial que, embora não incluída 
no rol taxativo para admissão de agravo de instrumento (art. 
1.015 do novo CPC), é impugnável em apelação (razões ou 
contrarrazões), nos termos do §1.º do art. 1.009 do novo CPC. 
Decisão que não é suscetível de causar lesão grave à partepela 
demora na apreciação quando do julgamento de eventual apelação. 
Ilegalidade ou abuso não constatado. Falta de interesse de agir para 
impetração de mandado de segurança. Petição inicial indeferida17. 
 
Mandado de Segurança. Sucedâneo recursal. Inadequação da via. 
Rol taxativo do art. 1.015 NCPC que não autoriza a utilização do 
MS. Mandado de segurança que não se presta a substituir 
recurso de agravo de instrumento cujo rol foi reduzido pelo 
NCPC, sob pena de descaracterização do intuito legislativo e 

                                                           
13 SÃO PAULO, 2017b. 
14 SÃO PAULO, 2017a. 
15 SÃO PAULO, 2018f. 
16 SÃO PAULO, 2018a. 
17 SÃO PAULO, 2018c. 
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burlado sistema processual. Regramento das interlocutórias não 
agraváveis que não autoriza a utilização de ações 
constitucionais como sucedâneo. Mandado de segurança contra 
decisão não agravável que não deve ser conhecido, tratando-se de 
determinação de expedição de mandado de citação. Mandado de 
Segurança não conhecido18. 
 
Mandado de Segurança. Ato judicia que determinou o encerramento 
da fase de instrução. Aplicação do artigo 5º, II, da Lei nº 12.016/09 e 
da Súmula nº 267 do STF – Impossibilidade de impetração de 
ação mandamental como sucedâneo de agravo de Instrumento – 
Objetivo do legislador de limitar a possibilidade de impugnação 
das decisões interlocutórias através de agravo de instrumento, 
restringindo o cabimento deste recurso às hipóteses taxativas 
do artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil. 
Inconformismo que deve ser alegado em preliminar de apelação 
ou contrarrazões. Ausência de direito líquido e certo ou mesmo de 
risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Petição inicial 
indeferida – Inadequação da via eleita (art. 10 da Lei 12.016/09) – 
Mandado de Segurança extinto sem apreciação do mérito19. 
 

Nessa linha, o entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo é de que o elenco do artigo 1.015, do CPC, é taxativo, e somente são 

impugnadas por agravo de instrumento as decisões relacionadas no referido 

dispositivo, sob pena de ser burlado o sistema processual. 

Além disso, a concessão da medida de segurança estaria contrariando o 

disposto no artigo 5°, da Lei nº. 12.016/09, bem como as Súmulas 267 e 268, do 

Supremo Tribunal Federal, ante a impossibilidade de utilização de tal remédio 

constitucional como sucedâneo de recurso. 

Ademais, de acordo com os precedentes destacados acima, o risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação é analisado de acordo com o caso em concreto, 

sendo que, na maioria dos precedentes, os desembargadores do Egrégio Tribunal 

do Estado de Justiça de São Paulo entendem que a decisão interlocutória de 

primeira instância supostamente não traz prejuízo à parte, na medida em que pode 

ser debatida em razões ou contrarrazões de apelação. 

Portanto, não restam dúvidas de que a ausência de definição legislativa, 

acarreta a possibilidade de entendimentos divergentes no âmbito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decorrência da livre 

discricionariedade própria de cada órgão julgador, o que, consequentemente, 

caracteriza uma situação ínsita ao momento de recente vigência de um diploma 

                                                           
18 SÃO PAULO, 2018d. 
19 SÃO PAULO, 2018e. 
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processual, o que exige o acompanhamento da jurisprudência e o desenvolvimento 

de estudos no âmbito acadêmico e doutrinário para que ocorra a pacificação do 

tema. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso buscou responder a problemática 

que surgiu com o advento do Código de Processo Civil de 2015, no que tange ao 

cabimento ou não de mandado de segurança como via alternativa para impugnação 

de decisões interlocutórias de primeira instância que deixaram de ser agraváveis 

com a introdução do rol taxativo do artigo 1.015 do referido diploma legal. 

A partir de uma análise comparativa da sistemática do agravo de 

instrumento ao longo da evolução do direito processual civil brasileiro, viu-se que tal 

recurso passou por diversas modificações e reformas desde o seu surgimento até os 

dias de hoje, na medida em que, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, 

era utilizado para atacar toda e qualquer decisão interlocutória de primeiro grau e, 

atualmente, só possui previsão para ser interposto em face das decisões elencadas 

no rol taxativo do CPC de 2015. 

Com a introdução do referido rol taxativo, verificou-se que o Código de 

Processo Civil de 2015 não logrou êxito em reduzir a lentidão do Poder Judiciário 

ocasionada pela enorme quantidade de recursos interpostos perante o Tribunal de 

Justiça, uma vez que as decisões interlocutórias que deixaram de ser agraváveis, 

agora, podem ser revistas em preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, 

diante da nova redação trazida pelo §1° do artigo 1.009. 

Além de não atender aos princípios da razoável duração do processo e da 

celeridade processual previstos na Constituição Federal, o Código de Processo Civil 

de 2015 não se atentou ao fato de que determinadas decisões interlocutórias não 

passíveis de recurso imediato poderiam trazer risco ao resultado útil do processo, 

bem como prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à parte. 

Diante da lacuna deixada pelo novo sistema processual, muitos 

processualistas passaram a se manifestar quanto à possibilidade de impetrar 

mandado de segurança como meio alternativo para impugnação das decisões não 

elencadas no rol taxativo. 

No entanto, há quem entenda pela não concessão da medida de segurança, 

sob o argumento de que o mandado de segurança é um remédio excepcional e não 

deve ser utilizado como sucedâneo recursal, ante o disposto no artigo 5°, da Lei nº 

12.016/2009, bem como nas Súmulas n°s 267 e 286 editadas pelo Supremo Tribunal 



31 
 

Federal. 

Diante da existência dos dois pontos de vista, a acadêmica buscou analisar 

os precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e verificou 

que a jurisprudência ainda não é uníssona quanto a este tema, por se tratar de uma 

problemática relativamente recente, ainda não definida pelos Tribunais Superiores. 

Em que pese a acadêmica entender pelo cabimento do referido remédio 

constitucional para impedir que o resultado útil do processo seja prejudicado, ao 

invés do jurisdicionado aguardar o fim da fase de conhecimento para que a decisão 

interlocutória possa ser apreciada, a jurisprudência majoritária, atualmente, entende 

pelo não cabimento da medida de segurança. 

A ausência de previsão legal e a divergência jurisprudencial no tocante à 

espécie recursal aplicável às decisões não agraváveis traz ao cenário jurídico 

processual aparente insegurança aos jurisdicionados. 

Entretanto, o cabimento ou não do mandado de segurança como via 

alternativa para impugnação de decisões interlocutórias não agraváveis, neste 

momento, ainda está sujeito ao poder discricionário do órgão julgador que apreciará 

o caso concreto, como expressão e efetividade do princípio do livre convencimento 

motivado. 

Assim, diante de uma lacuna da lei, somente o desenvolvimento de estudos 

acadêmicos e doutrinários, e a formação de uma jurisprudência consolidada ao 

longo de anos de trabalho judiciário possibilitarão a pacificação do tema. 
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