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1. Introdução 

 
 Fruto de uma série de projetos tendentes a reformar o Código de 

Processo Civil, adaptando-o aos novos anseios do mundo jurídico, foi publicada em 
20 de outubro de 2005, a Lei 11.187/05, cujo teor altera o regime do recurso de 
Agravo, disciplinado nos artigos 522 e seguintes do código processual. O presente 
trabalho analisa as alterações ocorridas no referido regime recursal, advertindo-se, 
desde já, sobre o caráter tormentoso da novel disciplina do agravo, cujo dilema 
reside na convivência de dois importantes valores processuais: a recorribilidade das 
decisões interlocutórias e o princípio da celeridade processual. 
 
                        No ordenamento atual é possível a identificação de três espécies de 
agravo: o agravo de instrumento, o agravo retido e o agravo interno. Este último 
(agravo interno) tem aplicabilidade em sede de segundo grau, cujo manejo se dá em 
face das decisões proferidas por relator quando do uso dos chamados poderes do 
relator poderes esses que o autorizam a proferir decisões como juízos monocráticos, 
sem a necessidade de manifestação de seus pares. As duas primeiras espécies de 
agravo (agravo de instrumento e agravo retido) são cabíveis contra decisões 
interlocutórias (decisões que não põem fim ao processo) proferidas pelos juízes de 
primeira instância. A Lei 11.187/05 veio reformar a disciplina dessas duas espécies 
de agravo – o de instrumento e o retido. No entanto, a nova lei afetou também em 
um ponto o agravo interno, excluindo seu cabimento em uma hipótese restrita 
relacionada ao novo regramento dos agravos, como observa-se a seguir. 
 
                 A recorribilidade das decisões interlocutórias visa a prestigiar o princípio 
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republicano. Com efeito, em uma república não se admite que qualquer poder 
conferido aos agentes estatais escapem ao controle. É nesse espírito que a 
recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em um processo judicial ganha 
legitimidade, uma vez que, o ordenamento jurídico, ao mesmo tempo em que 
confere poderes ao magistrado singular para proferir decisão que afete o patrimônio 
jurídico do jurisdicionado, também confere a possibilidade dessa decisão ser revista 
por outra autoridade, evitando-se abusos e desvios desse poder. Como 
conseqüência dessa revisão por autoridade superior, as decisões judiciais ganham 
em segurança (princípio da segurança jurídica) e o serviço jurisdicional ganha em 
aprimoramento e uniformidade.  
 

 No entanto, a prática tem demonstrado que a possibilidade de 
recursos de decisões proferidas no curso do processo tem sido utilizada, no mais 
das vezes, como forma de retardamento do provimento judicial. Realmente, os 
tribunais estão abarrotados de agravos de instrumento, muitas vezes para decidir 
questões que não acarretam dano de difícil reparação para a parte agravante, não 
havendo prejuízo, portanto, na espera do provimento final do juiz singular, para, só 
então, a parte interessada recorrer da sentença monocrática. Como efeito natural do 
crescimento do número de agravos nos tribunais, esses órgãos passaram a 
desvirtuar seu mister maior, julgar os recursos de apelação, dando fim ao reexame 
fático da demanda, para julgar recursos de agravo de instrumento, que não 
estabilizam o provimento final. 
 
                      Apesar de tal fenômeno - que releva o efeito nefasto do tempo no 
processo - grande parte dos operadores do direito reluta em suprimir tal recurso e, 
para isso, levantam a bandeira da segurança jurídica. Não é estranha tal relutância.   
  

   Por conta disso, em plena era de processo civil de resultados, não se 
admite que recursos que assumam na prática caráter protelatório ganhem relevo 
sobre recursos que efetivamente garantam o provimento judicial, satisfazendo os 
jurisdicionados. É notório que o tempo gasto no julgamento de recursos de decisões 
interlocutórias, em muito prejudica a presteza do serviço judicial. 

 
                       É sob a perspectiva da busca de resultados que a lei 11.187/05 
reformulou o regramento dos agravos no processo civil. 
 
 
2. Conceito de decisão interlocutória 

 
O artigo 162 do CPC, recebeu nova disposição depois do advento da 

Lei 11.232/05, passando a dispor que: “Os  atos do juiz consistirão em sentenças, 
decisões interlocutórias e despachos (...). Parágrafo 2º: Decisão interlocutória é o 
ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão  incidente”, ou seja, é  
aquela decisão proferida durante o iter processual, não o colocando fim.  

 
Contudo essa simplificação conceitual pode, em muitos casos, conduzir 

a enganos, já que invariavelmente há a dificuldade de perceber se uma decisão é 
realmente interlocutória ou se é sentença. Neste diapasão é importante levarmos em 
consideração a doutrina de Tereza Arruda Alvim Wambier que esclarece, 
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O que se pretende por em realce, neste passo, é que a identificação 
do momento em que a decisão é proferida não é critério seguro para 
a distinção entre decisão interlocutória e sentença. Tal constatação, 
se já era correta antes da reforma, hoje se tornou irrefutável. 1 

 
 Dessa forma é inevitável  termos atenção ao conteúdo do 

pronunciamento, pois como já consagrado na doutrina, não é possível fazer 
qualquer definição sobre qualquer coisa ou ato, simplesmente pelos seus efeitos, 
sob pena de sempre retornarmos ao principio de nossa indagação. Na mesma linha 
Araken de Assis ensina que,  

 
Por isso, não importam a forma ou o nome, porventura atribuídos, 
concretamente, pelo órgão judiciário à sua resolução, mas a 
adequação do ato à tipologia legal. Em ultima análise, interessa a 
natureza objetiva do pronunciamento, a despeito de o órgão 
judiciário ter designado seu próprio ato erradamente, ou lhe ter 
emprestado forma diversa da legal, hipótese em que, no tocante ao 
cabimento de eventual recurso da parte, se abre ensejo à aplicação 
do princípio da fungibilidade, ou seja, o conhecimento do recurso 
impróprio como se fora o próprio.2 
 

Entretanto, no que toca as decisões interlocutórias, como ensina 
Tereza Arruda Alvim Wambier , não é somente o seu conteúdo que deve ser 
observado, diz ela,  

 
(...) o mesmo não se pode dizer, entretanto, no que tange às 
próprias decisões interlocutórias. Não é o conteúdo específico que 
elas apresentam que se distingue dos demais pronunciamentos 
judiciais, mas a natureza deste conteúdo, que tem de ser decisória, 
desde que não se encarte nos artigos 267 e 268 do CPC.3 
 

Nesse diapasão é importante definir o conceito de despacho, 
estabelecido no parágrafo 3º, já que a casuística demonstrou diversas vezes que 
pode haver confusão quando se tenta distingui-lo das decisões interlocutórias. 
Costuma-se definir esse tipo de decisão como sendo “todo e qualquer ato ordinatório 
do juiz, destinado a apenas dar andamento ao processo, sem nada decidir. Todos os 
despachos são de mero expediente e irrecorríveis.” 4 

 
O professor Araken de Assis adverte que,  

 
 Em princípio, o artigo 162, parágrafo 3º define o terceiro tipo de ato 
decisório por exclusão, constituindo despachos, na sua dicção, 
“todos os demais atos do juiz praticados no processo”. Este critério 
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1  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os Agravos no CPC Brasileiro – 4. ed. rev., atual e amp. De acordo com a 
nova Lei do agravo (Lei 11. 187/2005). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 104 - 105. (a)  Notar-se-á que 
o critério topográfico não serve para distinguir as interlocutórias de outras decisões judiciais, já que também as 
sentenças proferidas às ações executivas e mandamentais, tal como na ação fundada no artigo 461 do CPC, 
não geram o encerramento do processo. 
 
2 ASSIS, Araken de. Cumprimento da Sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 19.  
3 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. op. cit. p. 112.(a) 
4 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação 

extravagante. 2006, p. 375. 

 



 

se revela falho e claudicante. Em primeiro lugar, porque nem todos 
“os demais atos do juiz” são decisórios, convindo recordar os já 
mencionados atos materiais; ademais, o artigo 504 alude a 
“despachos de mero expediente”, para averbá-los de irrecorríveis, e 
o artigo 189, I, prevê o “despacho de expediente”, sugerindo tratar-
se o “despacho” de gênero dividido em mais de uma espécie.  
 (...) 
Seja como for, o despacho não dispõe de conteúdo decisório 
relevante. Sequer podem ser designados de atos decisórios por tal 
motivo. Do contrário, perdem a condição de despacho e se tornam 
decisões. 5  
 

No mesmo sentido é o posicionamento de José Carlos Barbosa 
Moreira6, em seus comentários ao CPC, onde assevera que os pronunciamentos do 
juiz eram sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Os despachos eram 
sempre de mero expediente. Se não o fossem, não seriam despachos, mas 
decisões interlocutórias.  

 
 

2.1. Do recurso previsto contra as decisões interlocutórias 
 

Nos dizeres de Nelson Nery Jr. “O agravo é o recurso cabível para 
impugnar-se decisões interlocutórias.” 7  

 
Contudo, é importante considerar que muitas vezes uma decisão com 

conteúdo de sentença, receberá tratamento de decisão interlocutória para fins de 
recurso. Os exemplos recorrentes na doutrina dizem respeito às situações em que 
haja pedidos cumulados, ou alguma parcela se mostrar incontroversa. Nesses casos 
não há como negar o conteúdo sentencial da decisão, mas sem dúvida não 
apresenta condições de colocar termo ao processo. Reproduz-se, na seqüência, o 
ensinamento de Tereza Arruda Alvim Wambier que aborda com total clareza esse 
assunto,  

 
Somente se considerará sentença o pronunciamento que resolver a 
lide (CPC, art. 269) ou declarar que isso não é possível (CPC, art. 
267) em relação a integralidade das ações ajuizadas ou daquelas 
que remanesceram, depois que a parte delas tiver sido julgada, no 
mesmo processo. O fato de restar alguma porção da lide pendente 
de julgamento demonstra que o pronunciamento proferido antes da 
sentença ‘final’ não atendeu, integralmente, ao objetivo da ação de 
conhecimento, ou não esgotou totalmente a finalidade da fase 
cognitiva, na ação executiva lato sensu. Assim, mesmo nos casos 
em que o pronunciamento judicial tem conteúdo encartável em uma 
das hipóteses referidas nos artigos 267 e 269 do CPC, não será 
cabível a apelação, se parte do objeto do processo ainda depender 
de julgamento. A apelação somente será admissível se o 
pronunciamento jurisdicional, conquanto fundado no artigo 267 e 269 
do CPC, tiver esgotado a atividade cognitiva que deveria ter-se 
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5 ASSIS, Araken de. loc. cit. p. 19. 
6 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 125. (c)  
7 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. op. cit. p. 375. 

 



 

realizado perante o juízo de primeira instancia, seja porque não há 
mais mérito a ser julgado, seja porque o mérito não pode ser julgado. 
Em casos como os ora analisados, se estará diante de uma 
sentença que, excepcionalmente, poderá ser objeto de agravo. A 
fragmentação da causa, com a admissibilidade de apelação contra 
cada uma das sentenças “parciais” proferidas ao longo do processo 
antes da sentença “final”, com a conseqüente paralisação do 
procedimento, se admitida protrairia a resolução integral da lide, o 
que não é desejável, e contraria a finalidade do processo, que é a 
resolução integral e o mais rapidamente possível da lide.8 

 
Nelson Nery Jr., em seus comentários ao CPC ensina de forma 

sintética que,  
 

Toda e qualquer decisão do juiz proferida no curso do processo, sem 
extingui-lo, seja ou não sobre o mérito da causa, é interlocutória. 
Como, para classificar o pronunciamento judicial, o CPC não levou 
em conta apenas seu conteúdo, mas também a sua finalidade, se o 
ato contiver matéria do CPC 267 ou 269, 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 reconhecer a decadência (CPC 269 IV). 
Admitindo decisão interlocutória com conteúdo de sentença.9 

 
 
2.2. Procedimento do agravo de instrumento 

 
De acordo com o disposto no artigo 525, caput, do CPC, o agravo de 

instrumento deverá ser interposto em petição escrita diretamente no Tribunal10 
competente, no prazo de 10 dias, todavia, pode também, dentro do mesmo prazo, 
ser a petição postada no correio registrada com aviso de recebimento ou, ainda, 
interposta de outra forma prevista na lei local, nesses casos, para a aferição da 
tempestividade se considera é a efetiva data da postagem e não a data do 
recebimento na secretaria do Tribunal. Sobre a tempestividade ensina José Carlos 
Barbosa que, 

  
(...) a tempestividade do agravo será aferida à vista do recibo do 
protocolo, do comprovante da remessa postal ou do documento 
indicado na norma de organização judiciária. Se remetida a petição 
pelo correio, a data que importa é, à evidencia, a do registro, não a 
do recebimento no Tribunal: a remessa pode ser feita no último dia 
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8 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. op. cit. p. 113. (a) 
9 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. op. cit. p. 375.  
10 Idem. Ibidem. p. 766. “No sistema anterior o agravo era interposto perante o juízo a quo e remetido o 
instrumento posteriormente ao tribunal. Atualmente o agravo deve ser interposto diretamente no tribunal, 
acompanhado das razões de recurso e das peças obrigatórias e outras que o agravante queira juntar. Pela 
prevalência da norma especial sobre a geral, a regra da interposição diretamente no tribunal só incide sobre os 
recursos ordinários, não se aplicando ao agravo de decisão denegatória de RE e de REsp, que é regulado pelo 
CPC 544.” 

 



 

do prazo e, ainda que o seja antes, talvez não haja tempo suficiente 
para a chegada do decêndio, ou ocorra a demora anormal, causada 
pelo mau funcionamento do serviço, que de modo algum se concebe 
prejudique a parte.11  

 
A petição do agravo deverá conter: a exposição de fato e de direito; as 

razões do pedido de reforma da decisão; e o nome e o endereço completo dos 
advogados constantes do processo.  

 
A falta de qualquer dos requisitos acima descritos acarreta o não 

conhecimento do recurso, porque tal omissão viola um dos pressupostos extrínsecos 
de admissibilidade do recurso, qual seja, a regularidade formal. Assim, a petição 
desprovida de qualquer fundamento, não permitindo verificar as razões do 
inconformismo e o suposto equívoco cometido pelo julgador, não deixará outra saída 
senão o não conhecimento do recurso. De outra banda, não deve ser aplicada essa 
solução se houver pedido formulado com base em fundamentação deficiente ou 
incompleta, pois nesses casos, embora mal, não deixou de ser cumprido o 
mencionado requisito extrínseco. 

 
A regra contida no artigo 524, III do CPC, que determina a indicação do 

nome e endereço completo dos advogados que oficiam no processo, tem o condão 
de propiciar essas informações para as futuras intimações, sejam elas por via postal 
ou por meio do Diário Oficial. A falta desse requisito também importa em não 
conhecimento do recurso, porém, já decidiu o Tribunal de Justiça do RS que não é a 
melhor solução deixar de receber o recurso de agravo que não contenha tal 
informação, desde que seja possível colhê-la pelas peças que formam o 
instrumento12.  

 
Após a interposição do recurso de agravo de instrumento, terá o 

agravante o prazo de 3 (três) dias para comunicar ao juízo de primeiro grau tal fato. 
A comunicação será feita por meio de petição acompanhada de cópia da petição 
recursal e a relação das peças juntadas. A falta desse procedimento pelo agravante 
acarretará o não conhecimento do recurso, desde que o agravado, por ocasião da 
contraminuta, argua e comprove o descumprimento (CPC, art. 526, parágrafo único). 
Como a lei estabelece esse ônus probatório, o agravado deverá juntar a certidão 
extraída do processo dando conta da não comunicação. 

 
A respeito dessa comunicação, ensina Humberto Theodoro Jr. que,    

 
(...) essa diligencia não tem o objetivo de intimar a parte contrária, 
porque sua cientificação será promovida diretamente pelo Tribunal 
(art. 527, III). Sua função é apenas de documentação e, também, 
serve como meio de provocar o magistrado acerca do juízo de 
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11 MOREIRA, José Carlos Barbosa. op. cit. p. 505. (c) 
12 BRASIL. RSTJ 110/327: “Dispensa-se a indicações dos nomes e endereços dos advogados, quando da 
interposição do agravo de instrumento, se nas cópias das procurações juntadas se pode claramente verificar tais 
registros. Em se tratando de comarca na qual a intimação se faz pela imprensa, dispensável até mesmo o 
requisito do endereço do advogado”.  

 



 

retratação, que pode ocorrer mesmo antes das informações a serem 
prestadas ao relator (527, I), tornado o agravo prejudicado. 13 

 
Como se percebe pelo próprio nome do recurso, essa modalidade de 

agravo necessita da formação de um instrumento. Como ele será processado fora 
dos autos principais de onde emanou a decisão interlocutória atacada, é preciso que 
se leve ao Tribunal elementos suficientes para que esse verifique o cumprimento 
dos pressupostos recursais. O instrumento, então, nada mais é do que um conjunto 
com todos os documentos necessários para que o órgão ad quem possa realizar 
com segurança o juízo de admissibilidade e de mérito do recurso.    

 
A CPC no seu artigo 525 estabelece quais são as peças que devem 

instruir a petição do agravo. No inciso I estão descritas quais são as peças 
obrigatórias, quais sejam: cópia da decisão agravada; cópia da certidão da 
respectiva intimação; cópias das procurações outorgadas aos advogados dos 
agravantes e agravados.   

 
A cópia da decisão agravada tem por finalidade permitir a averiguação 

da conformidade do recurso com os princípios da taxatividade e da adequação, 
como também averiguar a existência de um possível error in procedendo ou de error 
in judicando. Já a cópia da procuração se destina a servir de base para a verificação 
da tempestividade do recurso. E a juntada da cópia das procurações tem o objetivo 
de demonstrar a capacidade postulatória do agravante e do agravado, e ainda, 
facilitar a futura intimação do advogado do agravado para a apresentação de 
resposta. 

 
O inciso II do referido dispositivo permite que o agravante instrua a 

petição do recurso com outras peças que entender úteis. Sabe-se que, como já dito, 
a regular formação do instrumento serve para possibilitar ao Juízo ad quem o 
conhecimento completo e exato do conteúdo da controvérsia. Assim, quando não for 
atendida tal exigência, o agravo não poderá ser conhecido em virtude de sua 
irregularidade formal.  

 
Há grande debate sobre o não conhecimento do recurso baseado em 

falta de peças facultativas, já que a lei dispõe somente as peças do primeiro inciso 
como obrigatória. Ocorre que em muitos casos o tribunal não terá como ter uma 
exata compreensão da controvérsia e, conseqüentemente, condições de analisar a 
correção da decisão agravada somente com base nos documentos obrigatórios. 
Nessas hipóteses, a formação deficiente do instrumento, seja pela falta de peça 
obrigatória ou pela falta de outra facultativa, mas imprescindível à compreensão da 
controvérsia, ensejará o não conhecimento do recurso por irregularidade formal. 

 
Ensina Nelson Nery Jr. que, 

 
A juntada de peças facultativas também está a cargo da parte, 
incumbindo-lhe juntar aquelas que entenda importantes para o 
deslinde da questão objeto do agravo, ainda que seja documento 
novo, que não conste nos autos. Caso não seja possível ao tribunal 
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13 THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 39 ed., v. I. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 
645.  

 



 

compreender a controvérsia, por ausência de peça juntada 
facultativa, o agravo não deverá ser conhecido por irregularidade 
formal. Não é mais dada ao tribunal a faculdade de converter o 
julgamento em diligencias para melhor instruir o agravo, como se 
previa na redação revogada do CPC 557. Alterado este dispositivo 
sem repetir a possibilidade de conversão em diligencia, não mais se 
admite esse expediente. 14 
 

A respeito desses documentos, o Código não traz nenhum dispositivo 
que determine a autenticação das cópias das peças, de forma que é descabida tal 
exigência. 

 
Outro pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal é o chamado 

preparo que nada mais é do que um adiantamento, feito pelo recorrente das custas 
relacionadas aos serviços forenses que serão prestados por ocasião do 
processamento do recurso (com relação ao agravo de instrumento, o valor do 
preparo será estabelecido em Lei Estadual). No direito pátrio, a comprovação do 
recolhimento deve ser feita no ato de interposição do recurso, de acordo com o CPC 
artigo 511.  

 
          De outra banda, segundo o artigo 519 do Código Adjetivo, é possível  

relevar a pena de deserção, abrindo a possibilidade para que o recolhimento seja 
feito em momento posterior, somente na hipótese do juiz entender como justo o 
motivo de impedimento alegado pela parte. 

 
Convém chamar a atenção para o caso de, eventualmente, o valor 

recolhido pelo agravante ser considerado insuficiente. Nesses casos, parece lícito 
pensar que a pena de deserção somente poderá ser aplicada se não for recolhido o 
valor complementar no prazo estabelecido de 5 (cinco) dias contados da intimação, 
de acordo com o artigo 511, parágrafo 2º, do CPC.  

 
É importante mencionar sobre esse tópico que estão dispensados do 

preparo o Ministério Público, a União, os Estados, os Municípios e as respectivas 
autarquias, assim como aqueles que gozam de isenção legal (ex: os beneficiários de 
assistência judiciária gratuita – art. 3º da Lei 1.060/1950).  

 
O procedimento do agravo de instrumento no Tribunal tem seqüência e 

conformidade com o artigo 527 do CPC, que estabelece que o agravo ao ser 
recebido pelo Tribunal será distribuído incontinenti ao relator. Tal distribuição se dará 
de forma automática.  

 
A rigor, tal regra nem precisaria mais estar esculpida no Código de 

Processo Civil, isto porque, depois da inclusão do inciso XV ao artigo 93 da 
Constituição Federal pela Emenda Constitucional 45, ficou estabelecido que “a 
distribuição de processo será imediata, em todos os graus de jurisdição”.  

 

www.abdpc.org.br 

                                                

O relator, após receber o agravo de instrumento, poderá agir dos 
seguintes modos: a) negar-lhe seguimento, liminarmente, nos casos do artigo 557 
(art. 527, I CPC); b) converter o agravo de instrumento em agravo retido, salvo 

 
14 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. op. cit. p. 375 e  767. 

 



 

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, mandando remeter os autos ao juiz da causa 
(CPC, art. 527, II); c) atribuir, se for o caso, efeito suspensivo ao recurso (art. 558), 
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, 
comunicando ao juiz da causa sua decisão (CPC, art. 527, III); d) requisitar, se 
entender conveniente, informações ao juiz da causa, que as prestará no prazo de 10 
dias (CPC, artigo 527, IV); e) mandar intimar o agravado, na mesma oportunidade, 
por ofício dirigido ao seu advogado, sob registro e com aviso de recebimento, para 
que responda no prazo de 10 dias (art. 525, parágrafo 2º), facultando-lhe juntar a 
documentação que entender conveniente, sendo que, nas comarcas sede de 
tribunal e naquelas em que o expediente forense for divulgado no diário oficial, a 
intimação far-se-á mediante publicação no órgão oficial; f) mandar ouvir o Ministério 
Público, se for o caso, para que se pronuncie no prazo de 10 dias. 

 
Com relação à primeira providência, é importante consignar que o 

agravo será inadmissível, quando, por exemplo, for interposto fora do prazo legal ou 
contra despacho de mero expediente. Enfim, será inadmissível sempre que não 
forem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal. De outra banda, 
agravo manifestamente improcedente é aquele interposto com pretensões contrárias 
ao texto legal ou a interpretações já consagradas nas jurisprudência, ou ainda 
manifestamente contrárias às provas dos autos. E, por sua vez, estará prejudicado 
quando houver perda superveniente do objeto recursal, como, por exemplo, nos 
casos de retratação judicial. Por fim, poderá negar-lhe o seguimento se o recurso 
estiver em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo 
tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, ou de Tribunal Superior. Sobre essa última 
hipótese ensina Nelson Nery Jr. que,  

 
Nada obstante o teor imperativo da norma (“negará seguimento”), o 
relator não fica obrigado a indeferir o recurso que foi interposto 
contrariando a súmula do próprio tribunal ou de tribunal superior. 
Trata-se de faculdade que a lei confere ao relator. Como não há 
procedimento legal para a revisão de súmula de tribunal, seria 
cercear a defesa do recorrente (CF 5º. LV) negar-se a examinar sua 
pretensão recursal, sob o fundamento que é contrária a súmula da 
jurisprudência predominante do tribunal. A jurisprudência é dinâmica, 
e quando necessária, deve ser revista.  15 

 
De qualquer forma, se o relator utilizar o disposto no artigo 557 para 

negar seguimento ao recurso, poderá o agravante interpor, no prazo de 5 dias, o 
agravo previsto no parágrafo 1º do mesmo artigo ao órgão competente para o 
julgamento, sendo possível ainda que o relator reconsidere a sua decisão. Não 
sendo o caso de ocorrer essa possibilidade, o recurso será levado em mesa.  

 
         A faculdade de o relator requisitar  informações  para  o juiz de primeiro 

grau acerca do processo tem a finalidade de esclarecer determinadas situações se 
apresentar nebulosas. Tal possibilidade pode, inclusive, ser realizada após a 
interposição da resposta do agravado, haja vista que o espírito da norma é 

www.abdpc.org.br 
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possibilitar ao juiz conhecer elementos suficientes para que possa desempenhar 
bem as suas atribuições.  

 
Sobre isso José Carlos Barbosa Moreira,   
 

(...) é concebível que o relator só venha a perceber que necessita de 
esclarecimentos depois da resposta do agravado. Não há proibi-lo 
de fazer nessa oportunidade a requisição (ou de adiar a porventura 
já feita): em princípio, nenhum juiz há de ficar privado dos meios de 
melhor esclarecer-se, para melhor julgar. Entretanto, por motivos 
óbvios, trata-se de iniciativa que se deve reservar para casos 
excepcionais. Incube o relator examinar com toda atenção, logo de 
inicio, as peças que compõem o instrumento, para formar o seu 
juízo, tão rapidamente quanto possível, a respeito da necessidade 
ou desnecessidade de requisição. 16 

 
Como determina o inciso V do artigo 527 do CPC, o agravado será 

intimado por ofício dirigido ao seu advogado, sob registro e com aviso de 
recebimento, ou por publicação no órgão oficial, nas comarcas que forem sede do 
tribunal e também naquelas em que o expediente forense for divulgado diário oficial, 
para responder o agravo no prazo de 10 dias. O prazo para a resposta inicia-se após 
a juntada aos autos do comprovante de recebimento do ofício (CPC, art. 241, I) ou, 
no caso de intimação por meio da imprensa oficial, no primeiro dia útil subseqüente 
ao da publicação (CPC, art. 184, § 2º).  
 
         Chama-se atenção para os casos em que, havendo litisconsórcio, a 
intimação de um é feita por meio da imprensa oficial e a do outro por meio de oficio. 
Nessa hipótese, o prazo iniciar-se-á a partir da juntada do comprovante da intimação 
do último litisconsorte (CPC art. 241, III).  

 
Outrossim, é importante salientar a mudança a respeito da peças que o 

agravado pode juntar na contraminuta. De acordo com a nova redação o agravado 
poderá juntar a documentação que entender conveniente. Essa alteração tem a 
clara intenção de prestigiar o principio da ampla defesa, permitindo que o agravado 
não junte apenas as peças processuais convenientes, mas toda e qualquer 
documentação que entender importante para a efetivação do contraditório.  

 
Caso passe in albis a oportunidade de retratação do juiz a quo, o 

relator, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da intimação do agravo, 
tendo ou não sido apresentada resposta, deverá solicitar a designação de data para 
o seu julgamento. Sobre isso entende José Carlos Barbosa Moreira que,  
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Não parece feliz a disposição. O agravado tem 10 dias para 
responder, prazo que sofre duplicação na hipótese de pluralidade de 
agravados com diferentes procuradores (art. 191, fine); se remetida 
a resposta pelo correio, um ou mais dias passarão até o recebimento 
no tribunal (a fortiori, até a conclusão do relator); sendo necessária a 
audiência do Ministério Público, há que aguarda-lhe o 
pronunciamento, para o qual se concedem 10 dias. Depois de tudo 
isso, o relator ainda necessitará de algum tempo para estudar a 

 
16 MOREIRA, José Carlos Barbosa. op. cit.  p. 510.(c) 

 



 

matéria. Salta aos olhos que, com freqüência, se tornará impossível 
levar a julgamento o agravo dentro de 30 dias. O prazo para o 
pedido de dia só deveria começar a correr da conclusão dos autos 
ao relator, uma vez cumpridas todas as diligências possíveis. 17 

O julgamento do agravo será feito por três magistrados, não sendo 
cabível sustentação oral das razões do recurso, que terá sempre preferência se a 
data designada para o julgamento coincidir com aquela designada para o julgamento 
da apelação. 

 
 

2.3. Procedimento do agravo retido 
 

Após o advento da Lei 11.187/05, a opção pelo regime de agravo, que 
antes era do agravante, não existe mais. De acordo com a nova disciplina a regra 
que se impõe é o regime retido.  

 
Diferentemente do que ocorre com o agravo de instrumento, o retido 

não necessita da formação do instrumento, já que tal modalidade de agravo não é 
interposta diretamente no tribunal, mas sim perante o próprio juiz da causa.  

 
Dessa forma, o agravo retido deverá ser interposto pela parte prejudicada 

pela decisão interlocutória por petição escrita dirigida ao juiz que proferiu a decisão, 
no prazo de 10 dias, contendo a exposição do fato e do direito e as razões do pedido 
de reforma da decisão. Esse tipo de agravo,  por  expressa determinação legal não 
necessita do pagamento do  
preparo (CPC, art. 522, parágrafo único). 18 

 
Após a interposição do agravo retido, o juiz intimará a parte agravada 

para que apresente sua resposta no prazo de 10 (dez) dias, podendo exercer o juízo 
de retratação após esse procedimento.  

 
Sobre o juízo de retratação ensina Tereza Rodrigues Alvim Wambier 

que, 
 

O juiz, de fato, em nosso entender, pode ser atingido pela preclusão 
seja lógica, seja consumativa. É intuitivo que a possibilidade do juiz 
retratar-se não pode ficar em aberto indefinidamente. Assim, a 
solução que, em nosso sentir, deve ser dada a esse impasse é a de 
que o juiz não mais poderá retratar-se se tiver praticado atos no 
processo, quaisquer que sejam eles: não necessariamente 
incompatíveis com a vontade de se retratar, mais quaisquer que 
sejam esses atos, pois, em nosso entender, praticar atos em si 
mesmo é incompatível com a vontade de se retratar, no que tange a 
agravo retido interposto anteriormente. Trata-se de uma 
conseqüência decorrente da exigência de que os processos 
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18 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. op. cit. p 763. “As razões do agravo retido devem ser 
oferecidas no memento e por ocasião da interposição do recurso. Não se pode agravar e protestar para oferecer 
as razões com a apelação. A interposição oral, obrigatória se o agravo for interposto em audiência, deve ser 
acompanhada das razões também oferecidas oralmente. A interposição por petição escrita de ser acompanhada 
das razões e obedecer a regularidade formal do agravo de instrumento (CPC 524) naquilo que for aplicável.”  

 



 

caminhem para a frente e de que às partes seja    garantida alguma 
segurança e previsibilidade.19  

 
Nesse passo, o agravo retido para ser analisado depende de 

formulação de requerimento preliminar nesse sentido na apelação ou na resposta ao 
recurso de apelação (CPC, art. 523, caput e parágrafo 1º). Essa exigência de 
requerimento expresso para o tribunal conhecer do agravo, constitui-se um requisito 
de admissibilidade do agravo retido.  

 
Enfim, o agravo retido somente será analisado quanto acerca do seu 

juízo de admissibilidade e de mérito somente e se a apelação for conhecida. Assim, 
não sendo conhecida a apelação, não será apreciado o agravo retido. Entretanto, 
sendo conhecida a apelação o tribunal passará ao exame do agravo, para só após e 
dependendo do seu resultado, julgar o mérito da apelação. Para Nelson Nery Jr. “se 
vencedor na ação, poderá reiterá-lo nas contra  razões   do  apelo,  ficando  o  
conhecimento  e   julgamento  do  agravo  no   tribunal  
condicionados ao provimento as apelação do adversário.” 20 
 
 
3. O artigo 522 do Código de Processo Civil face à lei 11.187/2005 
 
3.1. A obrigatoriedade do agravo retido 

 
Na redação anterior do artigo 522 do CPC, “das decisões interlocutórias 

caberá agravo no prazo de 10 dias, retido nos autos ou por instrumento. Parágrafo 
único: O agravo retido independe de preparo.”  

 
A nova redação do mesmo dispositivo, dada pela Lei nº. 11.187/05, 

estabelece que,  
 

Das decisões interlocutórias caberá agravo no prazo de 10 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 será recebida, quando será admitida a sua interposição por 
instrumento. Parágrafo único: O agravo retido independe de preparo. 
 

Segundo se observa claramente desde a proposta legislativa que gerou 
a presente lei o escopo da alteração da sistemática de agravos é impor como regra 
o agravo retido, reservando o agravo de instrumento apenas para as decisões 
suscetíveis de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, além dos casos de 
inadmissão apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida. 

 
De fato, pela análise sistemática da redação pretérita dos parágrafos 3º 

e 4º do artigo 523 e do próprio inciso II do artigo 527 do CPC (antes da entrada em 
vigor da Lei nº. 11.187/05), pode-se constatar que a interposição do agravo de 
instrumento já estava limitada às decisões interlocutórias que versassem sobre 
“casos de difícil e incerta reparação, nos de inadmissão da apelação e nos relativos 
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19 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. op. cit. p. 541. (a) 
20 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. loc. cit. p. 763.  

 



 

aos efeitos em que a apelação é recebida” ou quando “se tratar de provisão 
jurisdicional de urgência”. No entanto, caso o agravante viesse a utilizar-se 
indevidamente dessa forma de interposição, o relator poderia determinar a 
conversão do agravo de instrumento na modalidade retida.  

 
Após a entrada em vigor da nova lei, a faculdade do relator passará a 

constituir-se em uma obrigação. E mais, a imposição da forma retida como regra 
também é dirigida à parte, ou seja, o agravo não deverá mais ir até o Tribunal para 
posteriormente ser convertido. Somente por exceção o agravo será processado 
mediante instrumento. Contudo, como adverte Fabiano Carvalho, não há sanção 
caso o relator não converta o agravo de instrumento em retido, independentemente 
da existência de comando imperativo expresso (negará). Nessas situações o relator 
não sofrerá qualquer sanção, seja ela, administrativa, processual ou penal, muito 
embora não esteja prestando adequadamente a tutela jurisdicional. 21 
 
 
3.2. A conversão do agravo de instrumento em retido 
 

O artigo 527 do CPC também foi modificado, passando a determinar 
que,  

 
(...) recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído 
incontinenti, o relator: (...) II-  converterá o agravo de instrumento em 
agravo retido, 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, mandando remeter os autos ao juiz da causa; 
(...) Parágrafo único: A decisão liminar, proferida nos casos dos 
incisos II e III do caput deste artigo, somente é passível de reforma 
no momento do julgamento do agravo, salvo se o próprio relator a 
reconsiderar.  
 

Como já dito, a conversão do agravo de instrumento em agravo retido 
passou a ser uma obrigação do relator, e não mais uma mera faculdade, como 
ocorria antes da redação atual. Assim, sempre que o julgamento do recurso puder 
ser realizado, sem prejuízo às partes, por ocasião do julgamento da apelação, o 
relator estará obrigado a converter ao agravo de instrumento em retido, que deverá 
ser apreciado preliminarmente pelo tribunal, se a parte requerer expressamente, nas 
razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo tribunal (art. 523, § 1º). 
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A alteração mais inovadora, e por seguinte a que vem provocando os 
mais debates, encontra-se na parte final do antigo inciso II do artigo 527, que 

 
21 CARVALHO, Fabiano. Problemas nas conversão do agravo de instrumento e inconstitucionalidade do 
parágrafo único do artigo 527 do CPC. In: FUX, Luiz; NERY JR., Nelson; WAMBIER, Tereza Arruda Alvim 
(Coord.). Processo e Constituição: Estudo em Homenagem a José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2006, p. p. 971: “A norma atribui competência funcional ao relator. Nesse contexto, não é licito a 
outro órgão unipessoal do Tribunal (Presidente) ou colegiado converter o regime de agravo. Aceitar que esse 
último órgão converta o agravo de instrumento em agravo retido é se colocar em manifesta contradição com a 
efetividade do processo. Basta dizer que o agravo de instrumento chegará ao órgão colegiado após transpor 
todas as fases procedimentais próprias ( contraditório instaurado, oitiva do Ministério Público, elaboração do voto 
pelo relator, solicitação de dia para julgamento). Ademais a decisão de conversão é sempre liminar. Aqui vale 
invocar o velho princípio da geometria: a linha reta é a distancia mais curta entre dois pontos. Levado o agravo 
de instrumento à apreciação do órgão colegiado competente, porque não submeter o recurso a julgamento?”.  

 



 

suprimiu a possibilidade de se agravar internamente da decisão que determinar a 
conversão. Essa matéria agora está contemplada no parágrafo único do artigo 527, 
segundo o qual a decisão que converte o agravo de instrumento em retido somente 
é possível de reforma no momento do julgamento do agravo, salvo se o próprio 
relator a reconsiderar. Desta forma, o agravo interno somente subsistirá para os 
casos de denegação ou provimento liminar do agravo (artigos 527, inciso I, e 557, § 
1º, do CPC). É de clareza solar que, nos casos dos incisos II e III do artigo 527, 
houve uma valorização do juízo monocrático, cuja decisão não será mais passível 
de recurso. Cabe advertir de que a faculdade conferida ao relator de reconsiderar a 
sua decisão certamente provocará uma inundação desse tipo de pedido, que, 
todavia, provavelmente só merecerá apreciação no próprio julgamento do agravo. 

 
A redação do parágrafo único do artigo é incoerente com  a sistemática 

do processo, isso porque não tem sentido que a decisão acerca da conversibilidade 
seja reformada no momento do julgamento do agravo retido, para re-converter em 
agravo de instrumento, uma vez que o objeto de ambos agravos, tanto o de 
instrumento como o retido é o mesmo. Para Fabiano Carvalho,   

 
Admitir a aplicação do parágrafo único do artigo 527 é contrariar um 
dos princípios basilares do processo (efetividade, celeridade, 
eficiência, economia) violar os fins do processo e até mesmo ferir o 
bom senso, porquanto se retiraria da pauta de julgamento o agravo 
retido – e por conseqüência a própria apelação – para 
(re)transformá-la em agravo de instrumento, que a partir daí a causa 
teria um novo curso procedimental perante o tribunal. Aqui, com o 
devido respeito não há como aplicar os conhecidos brocardos 
jurídicos “prefira-se a inteligência do texto que torne viável o seu 
objetivo, em vez de que os reduza à inutilidade” e deve-se 
compreender as palavras como tendo alguma eficácia. 22 
 

Ainda sobre o parágrafo único do artigo 527, tem se debatido 
doutrinariamente se seu conteúdo ofende ou não Constituição, haja vista que, sendo 
norma infra-constitucional, suprimiu a oportunidade de que haja recurso contra a 
decisão do relator, obstando que o colegiado conheça de tal matéria.  

 
Sobre isso José Alexandre Manzano Oliani entende que,  
 

Ao  examinar   e   decidir   os   pedidos  de  tutela  de   urgência,  o  
relator, diferentemente daqueles casos em que a lei confere 
competência para julgar o mérito do recurso, atua por delegação do 
colegiado competente para decidir o agravo de instrumento. O juiz 
natural é o órgão colegiado, mas tendo em vista a necessidade de 
imediata atuação jurisdicional (urgência), delega-se ao relator 
competência para, logo ao receber o agravo de instrumento, 
examiná-lo e, estando presentes os respectivos pressupostos, definir 
liminarmente a tutela de urgência postulada. 23 
 

Ou seja, nos casos relativos às tutelas de urgência, diferentemente das 
situações de julgamento de mérito monocrático (art. 557), o relator atua como mero 
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22 CARVALHO, Fabiano. op. cit. p. 976. 
23 OLIANI, José Alexandre Manzano. op. cit. p. 1023.  

 



 

delegado de competência, já que é imperativo haver uma decisão o mais rápido 
possível, não convém passar pela demora  natural do julgamento  colegiado, que é o 
verdadeiro julgador natural.  

 
Dando seguimento ao seu entendimento, o autor aduz que,   

 
Crê-se que ao tornar irrecorrível a decisão individual do relator que 
atribui efeito suspensivo ou antecipa efeitos da tutela recursal no 
agravo de instrumento, a Lei 11.187/05 diminuiu em prol do princípio 
da celeridade processual, desproporcionalmente, o peso dos 
princípios constitucionais do acesso à justiça, do juiz natural e da 
colegialidade das decisões das decisões, cuidando-se, portanto, de 
norma inconstitucional. 24 
 

Mas esse argumento não é o mais forte para fundamentar a 
inconstitucionalidade do dispositivo, isso porque a quem entenda que o relator é o 
detentor da competência funcional para decidir acerca da conversibilidade do 
recurso, sendo  sim, portanto, o juiz natural. Dentre os que entendem dessa maneira 
destaca-se Athos Gusmão Carneiro ao sustentar que “o relator, em tais casos, não 
estará decidindo por delegação  do colegiado a que pertence, mas sim exerce poder 
jurisdicional que lhe foi outorgado por  lei. ” 25 

 
O argumento que mais pesa, sem dúvida, é que o artigo, querendo ou 

não, fez por proibir expressamente que haja qualquer recurso contra a decisão do 
relator, que nessas circunstâncias, é a última instancia da matéria, já que põe termo 
ao procedimento recursal perante o tribunal, portanto, deveria ser possível a 
interposição de recurso especial ou extraordinário. Fabiano Carvalho argumenta 
que,  

 
A restrição interposta pelo parágrafo único do artigo 527 do CPC, 
instituído pela Lei 11.187/2005 é inconstitucional. A 
inconstitucionalidade desse dispositivo resulta do fato de ele estar 
em manifesta desconformidade com as normas da Constituição (art. 
102, III, 105, III, ambos da Constituição), porquanto impede que o 
texto constitucional seja aplicado, com vistas a produção de efeitos 
práticos. Aceitar a norma é admitir que a decisão do relator tenha 
efeito no sistema, ainda que contrária a Constituição ou a lei federal. 
Em outras palavras, a decisão do relator não poderá ser controlada 
pelos Tribunais de Superposição. 26 
 

Diante de tudo isso, certamente os Tribunais alvos de uma montanha 
de mandados de segurança, sempre e toda vez que a decisão do relator sobre a 
conversibilidade se mostrar revestida de ilegalidade, afrontando direito líquido e 
certo da parte. E mais, mesmo se houvesse recurso ordinário cabível, se este se 
mostrar insuficiente para coibir a ilegalidade e impedir a lesão evidente ao 
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24 Idem. Ibidem. p. 1032. 
25 CARNEIRO, Athos Gusmão. Poderes do Relator e Agravo Interno: Arts. 557, 544 e 545 do CPC.  In: Revista 
de Processo, n. 100. v. 25, p. 181. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. Série Aspectos Polêmicos e Atuais 
dos Recursos, n. 5. p. 181. (b) 
26 CARVALHO, Fabiano. op. cit. p. 979. 

 



 

jurisdicionado e caso tratar-se de decisão eivada de manifesta ilegalidade será 
possível a impetração do mandado de segurança. Nelson Nery Jr. ensina que,  

 
(...) o primeiro fator discriminador do cabimento do mandado de 
segurança contra o ato jurisdicional é o vício nele apontado. Quando 
se tratar de vício de ordem processual, formal, isto ;e, de error in 
procedendo, a ilegalidade do ato estará evidenciada, sendo cabível, 
em tese, o mandamus. Em outras palavras, quando a decisão 
judicial é de ilegalidade manifesta, nada obstante ser impugnável por 
recurso sem efeito suspensivo, cabe mandado de segurança, sendo 
desnecessária a interposição do recurso. Somente com a 
demonstração da ilegalidade flagrante poderemos dizer que o 
impetrante tem direito líquido e certo à obtenção da ordem.27 
 

Outra questão importante que se deve ressaltar é a relativa ao preparo 
do agravo de instrumento que for convertido em agravo retido. Esse tema 
certamente renderá muita polêmica, isso porque, como dito, a forma retida não 
depende do pagamento de nenhum tipo de custas, ao contrário do agravo de 
instrumento que deve ser interposto acompanhado do comprovante do pagamento 
dos encargos. Assim: 

  
(...) indaga-se: como ajustar o problema do preparo efetuado pelo 
agravante quando o relator converter o agravo de instrumento em 
agravo retido? Possíveis situações. O Tribunal deverá devolver o 
montante despendido pelo agravante, por meio de simples petição 
dirigida ao prolator da decisão que converteu o agravo de 
instrumento em agravo retido; ou se admite que o agravo de 
instrumento, quando exigido, seja preparado somente após o 
deferimento do seu processamento; reaproveitamento do preparo 
por ocasião da apelação. 28 

 
Também é interessante analisar os casos de que estando ausentes os 

pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, se poderá ou não o 
relator convertê-lo em retido. Tendo sido descumprida a norma do artigo 526 parece 
viável a conversão porque; a um, se se levar em conta a ordem dos incisos do artigo 
527. Isso porque primeiro o relator verifica se é caso de conversão e só em 
momento posterior manda intimar o agravado; a dois, em razão da finalidade 
principal do ônus que o artigo 526 estabelece, que é propiciar que o juiz exerça o 
juízo de retratação, após ouvir a parte contrária. Igualmente, é importante consignar 
que os recursos retidos em nada prejudicam, pois não embaraçam o curso do 
processo, ou seja, não geram nenhum tipo de empecilho para que o processo atinja 
a sua finalidade. 

 
Contudo, o quadro muda quando tratar-se da ausência dos requisitos 

próprios do agravo de instrumento, pois caso não ocorra qualquer uma das 
condições de admissibilidade é suficiente para que o relator não admita o recurso, o 
que é já por si obsta a continuidade do procedimento, em outras palavras, nessas 
situações não se atinge o momento processual de analisar se é caso ou não de 

www.abdpc.org.br 

                                                 
27 NERY JR., Nelson. Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. rev. atual. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2004,  p. 470. (b) 
28 CARVALHO, Fabiano. op. cit. p. 979. 

 



 

conversão. Assim, verificando o relator que o agravo de instrumento não preenche 
os pressupostos para a sua admissibilidade, não deverá admitir o recurso. Em 
outras palavras não poderá o relator admitir o agravo de instrumento (recurso 
inadmissível) em agravo retido, porque, em verdade, não se pode dar vida a um ato 
processual morto. 

 
De acordo com a nova redação do inciso V do artigo 527, o relator, 

 (...) mandará intimar o agravado, na mesma oportunidade, por oficio 
dirigido ao seu advogado, sob registro e com aviso de recebimento, 
para que responda no prazo de dez dias (art. 525, § 2º), facultando-
lhe juntar a documentação que entender conveniente, sendo que, 
nas comarcas sede de tribunal e naquelas em que o expediente 
forense for divulgado no diário oficial, a intimação far-se-á mediante 
publicação no órgão oficial. (o grifo é meu) 
 

Duas interpretações são cabíveis: a primeira é que essa alteração 
apenas modificou o aspecto gramatical da norma, não havendo qualquer aspecto 
jurídico a ser analisado. Já a segunda interpretação consigna que o agravado, no 
prazo para a apresentação da contraminuta, tem a faculdade de juntar a 
documentação que entender conveniente, não se limitando às cópias das peças que 
entender conveniente, como determinava a redação anterior. 

 
O inciso VI do mesmo artigo passará a dispor que: “ultimadas as 

providencias referidas nos incisos III a V do caput deste artigo, mandará ouvir o 
ministério público, se for o caso, para que se pronuncie no prazo de 10 dias.”  

 
Um olhar descuidado para esta nova redação poderia concluir que não 

existe diferença com a redação atual. Todavia a finalidade dessa nova disposição é 
eliminar a necessidade de oitiva do Ministério Público nos casos de decisão liminar 
do relator prevista no inciso I e II do artigo em comento.  
 
 
3.3. Do fundamento constitucional da tutelas de urgência 
 

Como o agravo de instrumento, pela nova redação só pode ser 
manejado em situações que haja o perigo de ocorrer lesão grave ou de difícil 
reparação, ou seja, em situações que haverá prejuízo para o jurisdicionado se o seu 
recurso for julgado só no momento do julgamento da apelação que é a regra, o 
agravo de instrumento trata-se de verdadeira tutela de urgência, já que demanda 
provisão jurisdicional inadiável. Nesse diapasão é conveniente analisarmos a base 
constitucional das tutelas de urgência.  

 
Assim, primeiramente cumpre registrar a eminente preocupação da 

Constituição Federal de 1988 em deixar cristalino que "nenhuma lei excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5. º, XXXV, CF).  

 
Se a própria Constituição afirma a inviolabilidade de determinados 

direitos e, ao mesmo tempo, diz que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do 
Poder Judiciário "ameaça a direito", não resta qualquer dúvida de que o direito de 
acesso à justiça (art. 5.º, XXXV, CF) tem como principal função a de conferir ao 
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estado-juiz a responsabilidade de prestar à tutela efetivamente capaz de impedir a 
violação do direito. 

 
Como salienta o Dr. Cândido Rangel Dinamarco, 
 

A idéia síntese que está à base dessa moderna visão metodológica 
consiste na preocupação pelos valores consagrados 
constitucionalmente, especialmente a liberdade e a igualdade, que  
afinal são manifestações de algo dotado de maior espectro e 
significação transcendente: o valor justiça. 29 

 
Reveste-se de clareza solar, portanto, que o nosso sistema possui 

como sua característica principal a supremacia da Constituição. Por isso, dentro do 
ordenamento jurídico foi estruturado um sistema difuso que visa controlar com mais 
garantia e eficácia essa supremacia.  

 
Dessa forma, qualquer preceito normativo sofre inafastável fiscalização 

em todos os níveis de jurisdição. Isso porque o sistema obriga que todas as regras 
sempre mantenham uma relação de coordenação e de subordinação para com os 
preceitos constitucionalizados. É essa a característica que confere unidade ao 
sistema, alicerçando um esqueleto de normas desde a análise de seus princípios 
basilares onde são estabelecidas as diferenças e os limites do conteúdo da 
legislação ordinária.  

 
Ao longo da Constituição, porém com principal enfoque no seu art. 5º, 

são assegurados aos indivíduos, explícita e implicitamente, um significativo conjunto 
de direitos e garantias fundamentais. Entre essas diferentes espécies de normas é 
necessário sempre haver a manutenção da perfeita harmonia entre elas, caso isso 
não ocorra, certamente não estarão aptas a receber uma aplicação plena e eficaz.  

 
Explica Teori Albino Zavascki,   
 

Na verdade, a função jurisdicional acautelatória –chamemo-la assim 
para englobar as várias espécies de tutela provisória –justifica-se 
constitucionalmente como mecanismo de concretização e de 
harmonização de direitos fundamentais em conflito. Sua origem, sua 
importância, sua indispensabilidade, sua legitimidade enfim, 
decorrem, não de um ou outro dispositivo específico, e sim do 
próprio sistema constitucional organicamente considerado, conforme 
já sustentamos em outros estudos. 30  
 

Ocorre que muitas vezes depara-se com um verdadeiro conflito entre 
os princípios constitucionais. No caso das tutelas de urgência apresentam-se 
conflitos, principalmente, entre os princípios da segurança jurídica e da efetividade. 
Por ambos serem diretos fundamentais de idêntica matriz constitucional, não 
havendo falar em hierarquia alguma no plano normativo, ambos hão de merecer do 
legislador ordinário e do juiz, a mais estrita e fiel observância.  
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Na eterna busca pela adequação dos princípios conflitantes, deve-se 
observar a solução que garanta que todos os direitos colidentes sobrevivam, senão 
de modo absoluto, pelo menos relativizados. Deve-se observar incondicionalmente a 
premissa de que o operador jurídico precisa se curvar sempre diante da supremacia 
Constitucional, limitando-se a um mero exercício intelectual que procure harmonizar 
com o mínimo de sacrifício os direitos colidentes.  

 
Para tal fim o operador dever ater-se ao princípio da necessidade, que 

é aquele segundo o qual a regra de solução, que é limitadora de direito fundamental, 
somente se legitimará nas situações reais de conflito, ou seja, quando efetivamente 
não for possível estabelecer um modo de convivência simultânea dos direitos 
fundamentais sob questão.  

 
Outrossim deve ser observado o princípio da menor restrição possível, 

também chamado de proibição de excessos. Esse princípio deriva diretamente do 
princípio da proporcionalidade, segundo o qual a restrição a direito fundamental, 
operada pela regra de solução, não poderá ir além do limite mínimo indispensável à 
harmonização pretendida.  

 
Por fim, o operador não deve nunca ultrapassar o limite imposto pelo 

princípio da salvaguarda do núcleo essencial, que também tem sua origem no 
principio anterior. Esse é aquele segundo o qual não pode ser legitima a regra de 
solução que, a pretexto de harmonizar a convivência entre direitos fundamentais, 
opera a eliminação de um deles ou lhe retira a sua substancia elementar.  

 
 

3.4. As exceções legais do cabimento do agravo de instrumento 
 

Como já analisado linhas atrás, não foi iniciativa da presente reforma 
consignar que a regra da interposição do recurso de agravo seja da forma retida, 
pois isso já estava previsto desde a alteração ocorrida em 2001 pela Lei 10.352. 
Entretanto, diante dessa aparente obrigatoriedade do uso da forma retida, a nova 
alteração apresenta duas exceções à mencionada regra: uma de caráter genérico e 
outras duas de caráter expresso, quais sejam, quando houver a necessidade 
urgente de revisão da decisão; e nos casos de interposição de recurso contra 
decisão que não admite a apelação, como também relativo aos efeitos que ela pode 
receber.31 

 
Dessa forma, a decisão de não recebimento da apelação, a decisão 

que rege os efeitos em que esta é recebida, enfim, sempre em que houver decisão 
após a sentença, além casos que a nova análise da decisão demandar urgência, a 
regra sobre qual o recurso deve ser interposto é alterada: nesses casos o recurso 
legalmente previsto é o agravo de instrumento. 
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As hipóteses expressas não apresentam maiores dúvidas, pois contra a 
decisão que não recebe a apelação, por questões lógicas, não tem condições de ser 
atacada pelo agravo na forma retida, já que “não existe apelação como medida 
condutora do agravo retido ao exame do Tribunal.” 32  

 
Já com relação aos efeitos em que é recebido o apelo o recurso deve 

ser julgado imediatamente. Da mesma forma já previa o parágrafo 4º da antiga 
redação do artigo 523 a cujo respeito Nelson Nery Jr. sopesa em seus comentários 
ao CPC,  

O juiz deve, obrigatoriamente dizer em que efeitos está recebendo o 
recurso (...) Como se trata de questão urgente, porque pode permitir 
ou impedir a execução provisória da sentença (...) o agravo tem que 
ser interposto por instrumento e não na forma retida. 33  

 
Sobre esse assunto, cabe expor a opinião de Cássio Scarpinella 

Bueno, que entende que mesmo pela nova disposição do artigo 522 CPC, não é 
somente pelo fato de uma decisão interlocutória ter sido proferida após a sentença 
que ela deva ser ataca pelo agravo de instrumento, para ele,  

 
(...) caso haja urgência na revisão da decisão, a hipótese é de 
agravo de instrumento; caso contrário, o agravo deverá ser retido 
(...) A uma, porque o proferimento de uma sentença não é sinônimo 
de fluência de prazo para a interposição de apelação (...) A duas, 
porque mesmo nos casos em que a apelação e contra-razões já 
tenham sido apresentadas, não há porque negar possa o agravante, 
ao interpor o recurso de agravo retido, requerer que seu julgamento 
se de por ocasião da apelação, o que não significa prejuízo a 
nenhuma das partes. 34 
 

A condição de caráter genérico a que nos referimos linhas acima, 
corresponde às situações em que possa haver risco de grave e difícil ou incerta 
reparação. Todavia, como bem observado por José Carlos Barbosa Moreira, essa 
concepção é totalmente vaga e indeterminada, já que confere ao relator ampla 
margem de flexibilização na apuração dos motivos que levaram o recorrente à opção 
pelo recurso por instrumento. Na opinião desse autor,  

 
(...) por mais indeterminados que sejam, os conceitos tem sempre 
um limite superior e outro inferior, de sorte que se torna possível, 
embora nem sempre seja fácil, demonstrar objetivamente a 
ilegitimidade de um entendimento que se situasse ale do primeiro ou 
aquém do segundo. 35 

 
Sobre isso José Alexandre Manzano Oliani  entende que,  
 

A atividade de interpretação de conceitos vagos e indeterminados 
como fundamentação relevante, lesão irreparável ou dificilmente 
reparável, periculum in mora, fummus boni iures etc. não é 
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discricionária, quer dizer, não pode o julgador fazer uma opção 
política e escolher entre as diversas possibilidades lingüísticas de 
interpretação de determinado conceito vago, aplicando aquela que 
lhe  parecer mais conveniente ou “correta”. (...) Isso significa que, 
estando presentes os pressupostos legais,  não pode o juiz, a 
pretexto da falta de oportunidade ou de conveniência, indeferir a 
tutela de urgência postulada no agravo de instrumento (...) Cuida-se 
de operação intelectual complexa e mais difícil do que mero 
processo subsuntivo exigido para que o relator decida os casos de 
manifesta inadmissibilidade de recurso ou de aplicação de súmula 
ou jurisprudência dominante.36  
 

Sobre a subtração da locução “quando se tratar de provisão 
jurisdicional de urgência”, entende Willian Santos Ferreira que, 

 
Existe uma situação que, ao nosso entender, demonstra que pode 
haver a necessidade do processamento na modalidade de 
instrumento mesmo não sendo precisamente “provisão jurisdicional 
de urgência”. Por exemplo, se um réu abusa do direito de defesa e 
com base nisto o autor requer a antecipação de tutela, caso o juiz a 
indefira, o autor poderá agravar de instrumento, pois ainda que não 
haja urgência, o provimento jurisdicional antecipado só tem razão de 
existir se ocorrer naquele momento, já que posteriormente de nada 
adiantaria a discussão na forma retida, desta maneira, ter-se-á uma 
questão não exatamente urgente, mas que deverá ser processada 
imediatamente, inclusive com antecipação da tutela recursal. 37 

 
 
3.5. Hipóteses em que o agravo retido será inócuo 
 

Mesmo tendo o legislador reservado o uso do agravo na forma 
instrumental apenas para aqueles casos previstos na parte final do artigo 522 do 
CPC, suprimindo do jurisdicionado a escolha quanto ao regime, há situações em 
que, mesmo não sendo esta hipótese apontada na lei, o agravo deverá ser 
instrumental.  

 
Isso porque, como sabemos, o processo como concatenação lógica de 

atos processuais, por meio dos quais se faz prestar a tutela jurisdicional, é eivado de 
preclusões, que tem a finalidade de projetar o processo para frente, evitando a 
repetição inoportuna de atos e até mesmo o seu retrocesso.  

 
Dessa forma, proferida decisão que cause gravame para quaisquer das 

partes, abre-se a possibilidade de recorrer visando, além da reforma da decisão, 
impedir que sobre elas recaia o fenômeno da preclusão, o que impediria a 
rediscussão da decisão. 

 
Todavia, como prevê o artigo 267, § 3º do CPC, algumas matérias não 

estão sujeitas à preclusão, podendo ser discutidas em qualquer grau de jurisdição. 
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Essas matérias são os pressupostos processuais, a coisa julgada, a litispendência, a 
perempção e as condições da ação. Sobre isso Nelson Nery Jr. e Rosa Maria 
Andrade Nery ressaltam que “entenda-se por ‘qualquer grau de jurisdição’ os de 
instancia ordinária (primeiro e segundo graus, até os  
embargos infringentes), não se incluindo nesta locução as instancias 
extraordinárias.” 38 
 

Nesta senda, mesmo não havendo manifestação  das  partes  sobre 
tais questões, elas poderão ser conhecidas mesmo que a parte deixe de argüi-las 
por ocasião da defesa. Ou seja, se a decisão é recorrível, tendo por objeto matéria 
de ordem pública ou de direito indisponível mas dela não interpuser agravo, não 
incidirá a preclusão, conforme autoriza o CPC no artigo 267, § 3º e 471, II.  

 
O que interessa nesta etapa do estudo é analisar tais casos sob a 

perspectiva de um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, qual seja, o 
interesse recursal. É pacifico na doutrina que o interesse de recorrer centra-se no 
binômio necessidade-utilidade, sendo a necessidade a imprescindibilidade do uso do 
recurso para a obtenção da situação mais favorável; e já a utilidade, é a 
possibilidade do recurso propiciar ao recorrente situação mais vantajosa do ponto de 
vista prático. Sobre isso ensina José Carlos Barbosa Moreira que,  

 
(...) o problema do interesse em recorrer tem de ser estudado 
separadamente em relação a cada uma dessas categorias. E nesse 
contexto, mais do que em qualquer outro, avulta a relevância do 
princípio da necessidade. A idéia que nos há de orientar na pesquisa 
é a de que não se deve admitir o recurso senão quando a 
interposição dele seja o único remédio capaz de ministrar a garantia 
plena contra o ato judicial. Desde que por via mais simples, sem 
qualquer gravame, pudesse o recorrente obter total proteção, deixa o 
recurso de ser necessário e, por conseguinte, falta o interesse em 
recorrer. 39  
 

Como a matéria da decisão a ser atacada pelo agravo retido não é 
considerada de vital importância capaz de gerar prejuízo que necessite ser 
prontamente evitado, essa ferramenta servirá de fator impeditivo para que ocorra o 
fenômeno da preclusão, possibilitando a posterior rediscussão da matéria. Assim, 
observa-se que o agravo retido é um importante instrumento estratégico no processo 
civil, exatamente porque evita a preclusão da faculdade de impugnar-se a decisão 
interlocutória. 
 

A problemática que se vislumbra é se é pertinente ou não interpor o 
agravo na forma retida contra a decisão interlocutória que verse sobre matéria de 
ordem pública que não necessita  de  manifestação  urgente, já  que não apresenta 
perigo de lesão grave e de difícil ou  
incerta reparação.  
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Ora, como já mencionado anteriormente, o gravo retido tem por objeto 
resguardar o direito da parte de discutir novamente a matéria decidida durante o 
processo, impedindo a formação da preclusão. Todavia, nas matérias de ordem 
pública, não se opera tal fenômeno. Por isso conclui-se que não há o interesse na 
interposição do agravo retido, já que o mesmo efeito, ou seja, a re-discussão de tal 
matéria poderá ser obtida de maneira mais simples, não havendo falar em 
necessidade na interposição do mencionado recurso. 

 
Por isso percebe-se que nesses casos a interposição do agravo na 

forma retida será inócua. Dessa forma, como a parte não é obrigada a suportar os 
males de um processo que não reúne condições de obter u provimento jurisdicional 
de mérito, as decisões interlocutórias acerca dessa matéria devem ser atacadas 
pelo agravo na forma instrumental. 

 
De outra banda, como observa Fabiano Carvalho,  
 

(...) em determinadas hipóteses, ainda que não estejam presentes os 
requisitos da conversibilidade, não será lícito ao relator aplicar a 
regra do artigo 527, II do CPC. Nesses casos, a inadmissibilidade se 
dá por força da “impossibilidade lógica”. Assim, por exemplo, no 
caso de interposição de agravo de instrumento por parte de terceiro 
prejudicado, tendo em vista que a retenção do agravo seria inócua 
de sorte que não haveria a possibilidade de reiterá-los nas razões ou 
contra razões de apelação, pois, em verdade, o terceiro não é parte 
na relação processual. Há, ainda, outras decisões que são 
agraváveis por instrumento e que impedem a conversão de regime: 
rejeição liminar de reconvenção ou ação declaratória incidental (art. 
325 do CPC); exclusão ou inclusão de herdeiro no inventário; 
reconhecimento de conexão entre causas; concessão de prazo em 
dobro; decisão sobre o valor da causa; negativa de homologação de 
acordo; rejeição ou acolhimento de exceção de incompetência, 
impedimento ou suspeição etc. No processo de execução por sua 
própria natureza, também, não se afigura correto a aplicabilidade do 
artigo 527, II do CPC. Primeiro porque nesse tipo de processo são 
tomados atos (executivos) que causam prejuízo imediato à parte; 
segundo, porque, embora haja decisão que a lei chama de sentença 
(art. 795 do CPC) – existem muitas dúvidas acerca da natureza 
jurídica a respeito desta decisão, na qual raramente há apelação. 40 

 
 
 

3.6. Efeitos do recurso de agravo 
 

O agravo  de  instrumento  apresenta  como  efeito  básico  o 
devolutivo, que é aquele que submete a decisão impugnada a novo exame pelo 
órgão jurisdicional. Entendemos ultrapassada a idéia de que só haveria 
devolutividade quando a matéria seja devolvida para um órgão superior daquele que 
emanou a decisão, assim há a incidência de tal efeito no agravo de instrumento 
mesmo quando o juiz exerce a possibilidade de retratação.  
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Com relação ao efeito suspensivo sabemos que este é o que tem o 
condão de impedir a pronta eficácia do ato jurisdicional recorrido, todavia importa 
salientar que tal efeito não está ligado propriamente ao recurso, mas sim ao ato 
recorrido. Logo a questão que se põe é saber se o ato recorrido tem ou não aptidão 
para produzir efeitos imediatamente.  

 
José Carlos Barbosa Moreira ensina que, na verdade, não é a 

interposição do recurso com efeitos suspensivo que faz cessar os efeitos que teriam 
que produzir, mas sim apenas prolonga o estado de ineficácia que se encontra a 
decisão, haja vista está estar sujeita a impugnação por meio recursal. Por essa 
razão esse doutrinador adverte que a denominação “efeito suspensivo” é inexata 
porque, 

 
(...) se presta a fazer supor que só com a interposição do recurso 
passem a ficar tolhidos os efeitos da decisão, como se até o 
momento estivessem a manifestar-se normalmente. Na realidade é o 
contrário que se verifica: mesmo antes da interposição do recurso, a 
decisão, pelo simples fato de estar-lhe sujeita, é ato ainda ineficaz, e 
a interposição apenas prolonga semelhante ineficácia, que cessaria 
se não se interpusesse o recurso. 41  
 

Sobre propriamente o agravo de instrumento, tem-se com regra que 
este recurso não comporta o efeito suspensivo, já que se o tivesse não haveria 
continuidade no procedimento em primeiro grau se a cada decisão interlocutória 
impugnada acarretasse a suspensão do feito. Todavia, se a parte interessada 
houver pleiteado – pois ao juiz é defeso aplicar o efeito suspensivo de oficio - e caso 
o relator entenda que a questão é urgente, e que por isso pode acarretar dano de 
difícil ou incerta reparação, poderá atribuir o efeito suspensivo de acordo com o 
artigo 558, que apresenta um rol exemplificativo de hipóteses e ainda assevera “em 
outros casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação”.  

 
Logo, para que seja deferido tal efeito fora dos casos exemplificados no 

artigo 558 do CPC, o agravante deverá justificar a necessidade para tal medida. Em 
outras palavras, o recorrente deverá demonstrar o periculun in mora e o fummus 
boni iures, isso porque a decisão que confere o efeito suspensivo tem natureza 
cautelar, e é por essa razão inclusive que permite a sua concessão inaudita altera 
parte. 42 

Chama-se a atenção que o objetivo do legislador, ao permitir que o 
relator possa conferir o efeitos suspensivo ao agravo de instrumento, quem como 
visto, em princípio não lhe era próprio, foi em primeiro lugar evitar a proliferação do 
mandado de segurança, que antes era usado para a mesma finalidade. 

 
Além da possibilidade de conceder efeitos suspensivo à parte 

agravante, com a entrada em vigor da Lei 10.352 de 2001, o relator do passou a 
poder conceder também, total ou parcialmente, a antecipação da tutela recursal, 
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41 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. op. cit. p. 257.  
42 BUENO, Cássio Scarpinela. Op. cit. p. 266: “uma função inegavelmente cautelar, corresponde a estabelecer, 
até julgamento final do recurso, a situação de ineficácia da decisão recorrida (efeito suspensivo)”.   

 



 

desde que a decisão recorrida tenha indeferido pedido de concessão de tutela de 
urgência pretendida. 43 

 
Assim, de acordo com o que foi decidido pelo juízo a quo o agravante 

terá condições de requerer um dos dois efeitos, mas não será compatível pleitear os 
dois concomitantemente. Isso porque a decisão sobre esses dois efeitos tem 
natureza diversa uma da outra. Na hipótese de concessão do efeito suspensivo o 
juiz relator nada decide sobre o mérito do recurso, não o examina, apenas verifica se 
estão presentes os pressupostos legais, em caso positivo recebe com determinado 
efeito; já quando confere a antecipação da tutela recursal, ao contrário, o julgador 
enfrenta e decide antecipadamente o mérito do recurso.  

 
Concedida a suspensividade ao recurso, ou a antecipação da 

pretensão recursal, o relator deve comunicar imediatamente a o juiz de primeiro grau 
(artigo 527, III), assim como o advogado deve ser intimado para responder por meio 
de seu advogado (art. 527, V). 
 
 
4. As alterações das últimas reformas processuais no procedimento do agravo retido 

e no de instrumento 
 
4.1. O agravo retido oral e imediato 
 

A nova lei também alterou o parágrafo 3º do artigo 523, bem como 
revogou o parágrafo 4º do mesmo dispositivo. A nova redação é a seguinte,  

 
Art. 523. Na modalidade de agravo retido, o agravante requererá que 
o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento 
da apelação. (...) Parágrafo 3º: Das decisões interlocutórias 
proferidas na audiência de instrução e julgamento caberá agravo na 
forma retida, devendo ser interposto oral e imediatamente, bem 
como constar do respectivo termo (art. 457), nele expostas 
sucintamente às razões do agravante. 
 

De acordo com essas alterações, portanto, das decisões proferidas em 
audiência de instrução e julgamento somente será cabível o agravo na forma retida, 
devendo ser interposto oral e imediatamente. Restou eliminada a possibilidade de 
interposição de agravo de instrumento nesse caso, salvo em face de decisão 
interlocutória proferida em audiência de instrução e julgamento sobre questão que 
demande imediata revisão, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação ao 
interessado. 

 
Nota-se que a lei falou especificamente audiência de instrução e 

julgamento, o que certamente suscitará discussão sobre a incidência do imperativo 
quando a decisão interlocutória for proferida em outra espécie de audiência. Se, por 
um lado, aplicando-se a analogia, parece razoável o entendimento de que essa 
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43 CRUZ e TUCCI, José Rogério. Lineamentos na Nova Reforma do CPC. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 71. “Não 
é rara a ocorrência de situações nas quais o atos decisório a ser impugnado nega a concessão de tutela de 
urgência (cautelar ou antecipatória) pleiteada pelo litigante: indeferimento de liminar em medida cautelar, em 
mandado de segurança, em ação possessória, em revisional de aluguel, etc”.  

 



 

deverá ser a regra geral aplicável para todas as audiências, de outro, não há como 
ignorar as dificuldades operacionais da oralidade, o que poderá determinar uma 
grande probabilidade de que a interpretação venha a ser restritiva, aplicando-se a 
regra somente na audiência mencionada de modo expresso na lei. Apesar disso, 
nossa modesta opinião é no sentido de que a balança deverá inclinar-se para a 
orientação mais abrangente: seja qual for o tipo de audiência em que a decisão 
venha a ser proferida, o agravo será obrigatoriamente retido.    

 
Outro ponto importante diz respeito à resposta do agravado. Numa 

interpretação sistemática, será forçoso concluir que, se o agravante está obrigado a 
usar a forma oral, o agravado, por questão de isonomia, deverá ser impedido de 
usar a forma escrita para contra-arrazoar o recurso. Em casos excepcionais, porém, 
quando o agravado necessite de uma dilação temporal para exercer adequadamente 
seu direito constitucional ao contraditório, deverá o juiz marcar, desde logo, data 
para a continuação da audiência, na qual deverá ocorrer a apresentação oral das 
contra-razões.   

 
Também merece reflexão o trecho que determina seja o agravo 

interposto oral e imediatamente. Será que o legislador pretendeu obrigar o agravante 
a manifestar-se imediatamente, ou seja, instantaneamente após a prolação da 
decisão interlocutória, sob pena de preclusão, ou a sua intenção terá sido menos 
rígida, pretendendo apenas que a irresignação seja manifestada na própria 
audiência, antes do seu termino? Cremos ser essa última a posição correta: 
imediatamente não significa instantaneamente; significa apenas na própria audiência 
em que a decisão hostilizada tiver sido proferida, a menos que outras decisões 
incompatíveis com aquela venham a ser exaradas na seqüência. Nesse caso, o 
agravo contra a decisão anterior deverá ser interposto imediatamente após a 
decisão  subseqüente, sob pena de ocorrer a chamada preclusão lógica.  

 
Cumpre assinalar, outrossim, que a revogação do parágrafo 4º se 

tornou necessária tanto pelo teor do novo parágrafo 3º do artigo 523 quanto pela 
nova redação dada ao caput do artigo 522, que tornou supérflua a manutenção da 
segunda parte do referido parágrafo.  
 
 
4.2. A possibilidade de retratação judicial 
 

De início é importante destacar que o juízo de retratação não se 
confunde com o pedido de reconsideração, embora, às vezes, surtam os mesmo 
efeitos. A retratação judicial é uma criação legal que oportuniza o julgador corrigir o 
seu equivoco quando tenha se convencido do próprio erro.  

 
De acordo com a nova alteração legislativa pode ocorrer a retratação 

judicial tanto nos casos de agravo de instrumento, quanto no agravo retido. Sobre o 
juízo de retratação do agravo retido, ensina Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade 
Nery que,  

 
Corretamente a lei agora admite expressamente a retratação, 
desde que seja ouvido o agravado, para que se obedeça ao 
princípio do contraditório. Para tanto, antes de proferir o juízo 
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de retratação, positivo ou negativo, deve o juiz dar oportunidade 
ao agravado de manifestar-se sobre o recurso, em atenção ao 
princípio do contraditório. 44  
 

Assim sendo, interposto o agravo retido nos autos e ouvido a parte 
contrária no prazo de 10 dias, o juiz poderá reformar a sua decisão. Não há mais a 
mesma previsão de antes que determina o prazo de cinco dias para que o juiz 
pudesse se retratar. Dessa forma a divisão na doutrina sobre qual seria esse prazo, 
alguns entendem que se deve aplicar a regra geral que determina que o juiz tem até 
10  (dez) dias para decidir. Já outros entendem que continua valendo os 5 (cinco) 
dias previsto na lei revogada.45 

 
Já em relação ao agravo de instrumento, o juiz ao tomar conhecimento 

de sua interposição, seja pela observância do artigo 526 CPC ou pela requisição de 
informações por parte do relator como determina o artigo 527, IV CPC, poderá 
exercer o juízo de retratação. Tereza Arruda Alvim Wambier, ao comentar a regra do 
artigo 526 CPC, salienta que “parece que a função dessa ‘comunicação’ ao juiz da 
causa, no sentido de que sua decisão foi impugnada por agravo, é justamente a de 
criar condições a que o juiz se possa retratar.” 46 

 
Para prestigiar o princípio do contraditório, entendemos que, caso a o 

juiz tome conhecimento da interposição do agravo pelo cumprimento do artigo 526 
CPC, verificando eventual desacerto da decisão, deverá intimar a parte agravada 
para que apresente cópia da resposta apresentada ao tribunal para, a partir de tais 
argumentações, retratar-se ou não, entretanto não deve permitir que a aparte 
agravada sustente novamente, ou até mesmo pela primeira vez, as razões do acerto 
da decisão.  

 
Havendo então a retratação a nova decisão será irrevogável, não 

havendo especo para outra retratação. Todavia, a parte agora prejudicada poderá 
interpor outro agravo, não havendo mais a disposição (revogada pela Lei 9.139/95) 
que permitia a parte então prejudicada requerer a analise de sua resposta como se 
fossem efetivamente as razões do agravo. 
 
 
4.3. O pedido de reconsideração 

 
Antes da Lei 11.187/05, o pedido de reconsideração não tinha qualquer 

previsão legal. Era um instrumento informal para impugnar as decisões judiciais 
criado pela prática forense, sem apresentar, assim, qualquer natureza jurídica. 

 
Como apresenta a mesma finalidade que os recursos, qual seja, pedir a 

reformulação de decisões, é muito tentadora a idéia de assim classificarmos. 
Todavia, não é crível imaginar que tal expediente trata-se de medida recursal, pois 
não apresenta procedimento próprio, prazo, cominação de preparo, nem ao menos 
razões e formação de instrumento. É pela razão de não tratar-se de modo recursal, 
que esta ferramenta não tem a aptidão para suspender ou interromper os prazos.  
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Quando a doutrina fala sobre o pedido de reconsideração é recorrente 

a análise da questão da preclusão pro judicato, que nada mais significa do que o 
impedimento do juiz em voltar atrás nas questões já decididas para proferir nova 
decisão. Sobre esse tema Tereza Arruda Alvim Wambier salienta que “ao pedido de 
reconsideração só pode-se seguir-se a alteração da decisão nos casos em que o 
juiz poderia, até mesmo sem o pedido, alterar a sua decisão.” 47 

 
Como o pedido de reconsideração só pode ser objeto de uma decisão 

interlocutória, dependendo da natureza da decisão em questão poderá haver 
preclusão para o juiz. A autora48 classifica assim as interlocutórias em quatro 
grandes grupos: 1º) as referentes às provas; 2º) as referentes às liminares; 3º) as 
que admitem ou não os recursos; 4º) as que repelem as nulidades absolutas; 5º) as 
repelem ou que decretam as nulidades relativas.  

 
Sucintamente podemos definir que: 
 

• As que indeferem a prova não geram preclusão. Todavia, na 
opinião da Autora referida, quando a decisão acerca da prova for 
positiva, aí sim, geraria sim preclusão para o juiz. 

 
• Nas relativas às liminares, o juiz poderá alterar a sua decisão 

havendo mudança de fatos ou do quadro probatório. Entende a 
Autora que o juiz não pode simplesmente voltar atrás para 
modificar uma decisão liminar sem alteração dessas 
circunstancias, ou seja, apenas por mudar de opinião. 

 
• O juízo positivo de admissibilidade da apelação é revogável, 

tanto em si como sobre os efeitos em que é recebida, pois o 
artigo 518 do CPC refere a possibilidade de reforma do juízo 
positivo depois de apresentadas as contra-razões.  

• Já sobre o quarto e quinto grupo, para entender a questão da 
preclusão é preciso verificar a espécie do vício existente na 
decisão. As nulidades absolutas não se sujeitam a preclusão 
enquanto as nulidades relativas precluem.  

 
O legislador, ao reformar o dispositivo em comento, não deixou 

nenhuma outra opção ao agravante do que esperar o julgamento do agravo, que na 
perspectiva da parte que entende ser urgente o seu pleito (revisão da decisão 
proferida com fundamento nos incisos II e III do artigo 527) será certamente tardio.  

 
O grande problema do pedido de reconsideração é que dele não 

oferece nenhuma segurança para aquele que apresentou o pedido de que será 
apreciado, e caso for, se a apreciação ainda será tempestiva. Mas, o que podemos 
definir é que o legislador permitiu que em certas hipóteses o relator tivesse 
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condições de simplesmente pensar melhor e voltar atrás, enquanto em outras 
dependesse de modificações externas trazidas ao processo.  

 
 

5. Conclusão 
 

Por todo exposto deduz-se facilmente que a intenção da reforma foi, 
sem sombra de dúvida, trazer maior rapidez ao andamento da demanda, e para isso 
diminui-se as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento.  

 
A reforma procurou atender aos reclamos do princípio da celeridade 

processual, agora erigido ao nível de norma constitucional, como também ao 
principio da oralidade, haja vista que o legislador buscou definir a obrigatoriedade da 
interposição oral dos agravos retidos propostos em face das decisões interlocutórias 
proferidas em audiência de instrução e julgamento.   

 
Igualmente, restou evidente pelo  estudo  que  o processo civil 

contemporâneo caminha de acordo com a tendência de valorização das decisões 
monocráticas, e também para uma redução da recorribilidade das decisões.   

 
A reforma passou a considerar o cabimento do agravo retido como a 

regra, e o agravo de instrumento apenas como exceção. Em tese, o legislador agiu 
por bem reservar o recurso de agravo de instrumento a situações especiais de 
urgência, lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da 
apelação e de impugnação quanto aos efeitos que esta é recebida. Cumpre ressaltar 
que a expressão decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil 
reparação, que nos termos do novo artigo 522 autoriza a interposição de agravo pelo 
modo de instrumento, é demasiadamente vaga, o que propicia todos tipos de 
interpretações. 

 
Verificou-se, ainda que a supressão do recurso contra a decisão que 

aprecia o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal e contra 
a decisão que converter o agravo de instrumento em retido conferiu mais poderes ao 
julgamento monocrático, reduzindo os julgamentos pelos órgãos colegiados. 
Todavia, é forçoso reconhecer que tal procedimento poderá ensejar a impetração de 
mandados de segurança, o que, de forma reflexa comprometerá a buscada 
celeridade processual.     
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