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DECISÃO

Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DANNY FABRÍCIO CABRAL 

GOMES e OUTRA contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 4ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul no julgamento de Agravo de 
Instrumento, assim ementado (fls. 2.042/2.048e):

 
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGAÇÃO DE 
SEGUIMENTO AO RECURSO POR SER MANIFESTAMENTE 
INADMISSÍVEL – DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO 
ART. 1.015 DO NCPC – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE 
JURÍDICA DE TAXATIVIDADE MITIGADA – DECISÃO AGRAVADA 
PROFERIDA EM DATA ANTERIOR ÀS PUBLICAÇÕES DO RESP 
1.704.520/MT E DO RESP 1.696.396/MT – APLICAÇÃO DE MULTA DO 
ARTIGO 1.021, §4°, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento, que não 
estão relacionadas no rol taxativo do art. 1015 do novo Código de Processo 
Civil, nem na legislação extravagante, não são agraváveis.
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Inaplicável, in casu, a tese jurídida de taxatividade mitigada firmada no 
RESP 1.704.520/MT e no RESP 1.696.396/MT, haja vista que a decisão 
agravada foi proferida em data anterior às publicações dos recursos 
repetitivos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
Na hipótese de desprovimento unânime do recurso, nos termos do §4o do 
art. 1.021 do CPC, os agravantes ficam condenados ao pagamento de 
multa.
 
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 2.102/2.108e).
Com amparo no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, além de 

divergência jurisprudencial, aponta-se ofensa aos dispositivos a seguir relacionados, 
alegando, em síntese, que:

 
(I) Art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 - equívoco da 

decisão, proferida pelo tribunal de origem, de não conhecimento do agravo 
de instrumento interposto pelos Recorrentes, à luz da jurisprudência desta 
Corte, que mitigou a taxatividade das hipóteses legais de cabimento trazidas 
pelo CPC de 2015; e

(II) Art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 - mostra-se 
incabível a multa aplicada pela decisão recorrida, sobretudo à vista 
do entendimento vigente no STJ à época de sua interposição, e por não ser 
manifestamente infundado o agravo e não estar configurada má-fé 
processual.
 
Com contrarrazões (fl. 2.529/2.547e e 2.550/2.568e), o recurso foi inadmitido 

(fl. 2.635/2.641e), tendo sido interposto Agravo, posteriormente convertido em Recurso 
Especial (fls. 3.643/3.644e).

O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 3.488/3.496e.
Feito breve relato, decido.
Por primeiro, consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão 

realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação 
do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de 
Processo Civil de 2015.

Nos termos do art. 932, V, do Código de Processo Civil de 2015, combinado 
com os arts. 34, XVIII, c, e 255, III, do Regimento Interno desta Corte, o Relator está 
autorizado, por meio de decisão monocrática, a dar provimento a recurso se o acórdão 
recorrido for contrário à tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de 
repercussão geral (arts. 1.036 a 1.041), a entendimento firmado em incidente de 
assunção de competência (art. 947), à súmula do Supremo Tribunal Federal ou desta 
Corte ou, ainda, à jurisprudência dominante acerca do tema, consoante Enunciado da 
Súmula n. 568/STJ:
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O Relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar 
ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante 
acerca do tema.
 
Não obstante interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento, 

entendo relevante registrar o cabimento do presente recurso especial, porquanto 
ausente a possibilidade de modificação do decisum originário, considerando não se 
tratar de decisão precária. Portanto, a insurgência endereçada a esta Corte é o 
caminho apropriado para impedir a preclusão da matéria.

A Corte Especial deste Tribunal Superior, em julgamento submetido ao rito 
dos recursos especiais repetitivos, examinou a natureza do rol do art. 1.015 do Código 
de Processo Civil de 2015, e a possibilidade de sua interpretação extensiva, ocasião 
em que firmou a tese segundo a qual a taxatividade desse dispositivo é mitigada, 
admitindo-se, em relação às decisões interlocutórias proferidas após a publicação 
desse paradigma, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a 
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, 
consoante espelha a seguinte ementa:
 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 
1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES 
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO 
DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. 
EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES 
PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito 
dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do 
CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica 
ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento 
contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente 
previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na 
fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos 
especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar 
apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão 
futura em eventual recurso de apelação".
3. 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.
4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria 
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para 
a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as 
normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão 
hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das 
situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva 
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ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos 
ontologicamente distintos.
5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente 
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal 
das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente 
modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder 
Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade 
expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a 
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.
7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta 
taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso 
especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso 
eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, 
modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica 
apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a 
publicação do presente acórdão.
8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para 
determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de 
admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de 
instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o 
acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à 
causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu 
reexame imediato.
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, 
julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

 
De outra parte, analisando a aplicabilidade do art. 1.015 do Código de 

Processo Civil às ações coletivas, a 1ª Turma assentou a orientação de cabimento do 
agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas nessa sede, por 
força do disposto no art. 19, § 1º, da Lei n. 4.717/1965, conforme os precedentes assim 
ementados:
 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CABIMENTO. LACUNA EXISTENTE NA LEI Nº 7.347/85. APLICAÇÃO 
DO ART. 19, § 1º, DA LEI N. 4.717/65. ANALOGIA. COLMATAÇÃO 
EMPREENDIDA NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA LEGAL DE TUTELA 
DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS. ART. 1.015, XIII, DO CPC.
1. Discute-se a aplicação, por analogia, do art. 19, § 1º, da Lei n. 4.717/65 
(Lei da Ação Popular) na hipótese em que o agravo de instrumento é 
interposto contra decisão interlocutória proferida no âmbito de ação civil 
pública, matéria que extrapola a tese firmada no julgamento dos REsp's 
1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema nº 988), sob o rito repetitivo.
2. Nas ações civis públicas, cabível se revela a interposição de agravo de 
instrumento contra decisão interlocutória, devendo a lacuna existente na Lei 
n. 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) ser colmatada mediante a aplicação 
de dispositivo também integrante do microssistema legal de proteção aos 
interesses ou direitos coletivos, a saber, o art. 19, § 1º, da Lei n. 4.717/65 
(Lei de Ação Popular). Nessa toada hermenêutica: REsp 1.473.846/SP, Rel. 

Edição nº 3153 - Brasília, Disponibilização: Sexta-feira, 21 de Maio de 2021   Publicação: Segunda-feira, 24 de Maio de 2021
Documento eletrônico VDA28988254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a):  REGINA HELENA COSTA   Assinado em: 21/05/2021 13:52:23
Publicação no DJe/STJ nº 3153 de 24/05/2021 (Aguardando confirmação da publicação). Código de Controle do Documento: 8976d09d-9775-4cb1-a0d4-d5ec90914a62



Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
21/02/2017, DJe 24/02/2017.
3. Afora isso, o cabimento do agravo de instrumento contra decisões 
interlocutórias proferidas em demandas coletivas também encontra amparo 
no próprio inciso XIII do art. 1.015 do CPC/2015, cujo dispositivo admite a 
interposição do recurso instrumental em "outros casos expressamente 
referidos em lei". Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.733.540/DF, Rel. 
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, 
DJe 4/12/2019.
4. Recurso especial provido.
(REsp 1.828.295/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020).
 
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. DECISÃO DECLINATÓRIA DA 
COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 
MICROSSISTEMA DE DIREITO COLETIVO. PRESTÍGIO.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos 
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade 
recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A discussão travada nos presentes autos consiste em saber se é cabível 
agravo de instrumento, no bojo de ação popular, contra decisão que 
declinou da competência.
3. O aresto distrital não conheceu do recurso por entender que o art. 1.015 
do CPC/2015 elenca um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo 
de instrumento.
4. A despeito de inaplicável a tese fixada pela Corte Especial, sob a 
sistemática de recursos representativos, acerca da taxatividade mitigada do 
rol do art. 1.015 do CPC/2015 (REsps n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT - 
DJe 19/12/2018), posto que a decisão agravada na origem é anterior à 
publicação daquele paradigma, o caso guarda peculiaridade, porquanto o 
art. 19, § 1º, da Lei da Ação Popular traz previsão expressa de que "das 
decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento."
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as disposições do 
Código de Processo Civil aplicam-se de forma subsidiária às normas 
insertas nos diplomas que compõem o microssistema de tutela dos 
interesses ou direitos coletivos (composto pela Lei da Ação Popular, Lei da 
Ação Civil Pública, Lei de Improbidade Administrativa, Mandado de 
Segurança Coletivo, Código de Defesa do Consumidor e Estatuto da 
Criança e do Adolescente) e, em algumas situações, tem feito prevalecer a 
norma especial em detrimento da geral (REsp 1452660/ES, Rel. Ministro 
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 
27/04/2018).
6. A norma específica inserida no microssistema de tutela coletiva, prevendo 
a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento 
(art. 19 da Lei n. 4.717/65), não é afastada pelo rol taxativo do art. 1.015 do 
CPC/2015, notadamente porque o inciso XIII daquele preceito contempla o 
cabimento daquele recurso em "outros casos expressamente referidos em 
lei".
7. Agravo interno provido para anular o aresto recorrido e determinar que o 
Tribunal a quo examine o agravo de instrumento ali interposto, como 
entender de direito.
(AgInt no REsp 1.733.540/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019).
 
Oportuno sublinhar que, por força do princípio da integração das ações 
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coletivas, as Leis ns. 4.717/1965, 7.347/1985, 8.078/1990 e 8.429/1992, dentre outras, 
compõem um microssistema processual, com o objetivo de propiciar uma adequada e 
efetiva tutela dos bens jurídicos nelas previstos (v.g.: AgRg no REsp 1.357.763/GO, 1ª 
Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04.08.2014; REsp n. 
1.598.110/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 17.10.2016).

Desse modo, de rigor a admissão, pelo tribunal de origem, do Agravo de 
Instrumento de fls. 01/09e, interposto em face de decisão interlocutória, proferida em 
ação popular, mediante a qual foi indeferido pedido de acesso dos Recorrentes aos 
autos do Processo n. 0836662-24.2017.8.12.0001, oriundo de ação proposta pela 
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, admitida como litisconsorte 
ativa na presente lide.

Outrossim, deve-se acolher o pleito de afastamento da sanção processual 
prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, considerando a 
orientação desta Corte de que o mero inconformismo com a decisão agravada não 
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não 
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da 
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

Posto isso, com fundamento nos arts. 932, V, do Código de Processo Civil 
de 2015 e 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao Recurso Es
pecial, para afastar a multa aplicada com amparo no art. 1.021, § 4o, do CPC, 
e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que processe e julgue o agravo de 
instrumento, nos termos expostos.

Prejudicado, por conseguinte, o exame do pedido de recebimento do 
presente recurso no efeito suspensivo.

Publique-se e intimem-se.
 

Brasília, 20 de maio de 2021.

REGINA HELENA COSTA 
Relatora
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