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CASO #1 

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. REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, Corte Especial, por maioria, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (Tema 

988). 

Divergência... 

a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado 

restritivamente; 

b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou 

analógicas; ... 

e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de 

cabimento previstas no dispositivo. 

... a enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de 

instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e 

jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do 

processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 

1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria 

absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.  
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Assim, a tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo – a urgência 

que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação –, 

possibilitar a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art. 

1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito 

urgência. Trata-se de reconhecer que o rol do art. 1.015 do CPC possui uma singular 

espécie de taxatividade mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, sem a qual 

haveria desrespeito às normas fundamentais do próprio CPC e grave prejuízo às 

partes ou ao próprio processo. 

 

CASO #2 

O pedido de rescisão da sentença, em vez do acórdão que a substituiu, não conduz à 

impossibilidade jurídica do pedido, constituindo mera irregularidade formal. 3ª 

Turma, REsp 1.569.948-AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por unanimidade, 

julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018. 

No caso dos autos, o Tribunal de origem não conheceu da rescisória por entender 

juridicamente impossível o pedido de rescisão de sentença que fora mantida em 

segundo grau de jurisdição, pois, por força do efeito substitutivo, a ação rescisória 

deveria ter sido dirigida contra o acórdão que a manteve. 

Esse entendimento está em sintonia com julgados desta Corte Superior proferidos na 

vigência do CPC/1973. Contudo, dificilmente se sustentaria na vigência do CPC/2015, 

tendo em vista o princípio da primazia da resolução do mérito, bem como a norma do 

art. 968, §§ 5º e 6º, que estatui uma hipótese específica de emenda à petição inicial da 

ação rescisória, destinada justamente ao saneamento do vício relacionado à 

inobservância do efeito substitutivo dos recursos. 

 

CASO #3 

A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303 do CPC/2015, torna-se estável 

somente se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária. 3ª Turma, 

REsp 1.760.966-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 

04/12/2018, DJe 07/12/2018. 

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da 

decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. 

Em outras palavras, o autor fica satisfeito com a simples antecipação dos efeitos da 

tutela satisfativa e o réu não possui interesse em prosseguir no processo e discutir o 

direito alegado na inicial. A ideia central do instituto, portanto, é que, após a 



 
concessão da tutela antecipada em caráter antecedente, nem o autor e nem o réu 

tenham interesse no prosseguimento do feito, isto é, não queiram uma decisão com 

cognição exauriente do Poder Judiciário, apta a produzir coisa julgada material. 

... a leitura que deve ser feita do dispositivo legal, tomando como base uma 

interpretação sistemática e teleológica do instituto, é que a estabilização somente 

ocorrerá se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária.  

Sem embargo de posições em sentido contrário, o referido dispositivo legal disse 

menos do que pretendia dizer, razão pela qual a interpretação extensiva mostra-se 

mais adequada ao instituto, notadamente em virtude da finalidade buscada com a 

estabilização da tutela antecipada.  

Nessa perspectiva, caso a parte não interponha o recurso de agravo de instrumento 

contra a decisão que defere a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, 

mas, por exemplo, se antecipa e apresenta contestação refutando os argumentos 

trazidos na inicial e pleiteando a improcedência do pedido, evidentemente não 

ocorrerá a estabilização da tutela. 

 

CASO #4 

A técnica de ampliação de julgamento prevista no CPC/2015 deve ser utilizada 

quando o resultado da apelação for não unânime, independentemente de ser 

julgamento que reforma ou mantém a sentença impugnada. 4ª Turma, REsp 

1.733.820-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por maioria, julgado em 02/10/2018, DJe 

10/12/2018. 

Vide Info STJ 638... 

O colegiado formado com a convocação dos novos julgadores (art. 942 do CPC/2015) 

poderá analisar de forma ampla todo o conteúdo das razões recursais, não se limitando à 

matéria sobre a qual houve originalmente divergência. 3ª Turma, REsp 1.771.815-SP, 

Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 13/11/2018, DJe 

21/11/2018. 

... o CPC de 2015 se refere ao cabimento da técnica de julgamento "quando o 

resultado da apelação for não unânime", não havendo, na redação do dispositivo, 

referência a julgamento que reforma ou mantém a sentença de piso. Além disso, a 

interpretação do art. 942 do CPC/2015 não pode afastar-se da letra da lei, que não 

deixa dúvidas quanto ao seu cabimento em todas as hipóteses de resultado não 

unânime de julgamento da apelação, e não apenas quando ocorrer a reforma de 

sentença de mérito. 

 

 


