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A Lei 11.187/05 reiterou a existência de duas 

espécies de agravo - o agravo de instrumento e o 

agravo retido - e fixou que a regra é o agravo em 

sua forma retida, permitindo excepcionalmente a 

interposição de agravo de instrumento "quando se 

tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão 

grave e de dificil reparação, bem como nos casos de 

inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos 

em que a apelação é recebida"'. Além disso, alterou 

substancialmente os limites da discricionariedade 

deferida ao relator, passando a lhe impor que, ao ve

rificar que o agravo de instrumento não se enquadra 

nas exceções à regra geral, o converta em agravo 

retido. 

Assim, já não há mais a opção, que antes se 

dava ao agravante, de escolher entre os dois tipos 

de agravo: o agravo de instrumento e o agravo 

retido. Isso não ocorre mais. Agora o recurso deve 

ser interposto em sua forma retida como regra, per

mitindo-se excepcionalmente sua interposição por 

instrumento nas hipóteses ressalvadas pela nova 

redação do art. 522 do CPC. 

Cabe ao relator do agravo de instrumento, 

pois, e monocraticamente, aferir se o caso levado 

à sua apreciação se amolda ou não às exceções do 

caput do art. 522 do CPC, avaliando in concreto 

se a decisão resistida é passível de causar à parte 

lesão grave e de dificil reparação, ou, além disso, 

verificando se se trata de caso em que a inteligência 

singular negou seguimento à apelação ou aos efeitos 

em que o apelo foi recebido. 

Fora os casos de apreciação meramente obje

tiva referentes à inadmissão do recurso de apelação 

e aos efeitos em que recebido o apelo - em que, de 
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modo singelo, basta ao relator ler a decisão agrava

da para concluir se está diante de alguma das previ

sões legais de cabimento de agravo de instrumento 

-, o outro caso refere-se ao periculum in mora, a 

partir da fórmula "decisão suscetível de causar à 

parte lesão grave e de dificil reparação". 

Sobre esse ponto, diga-se que o egreglO 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal já decidiu 

que, em sede de agravo de instrumento, o perigo a 

justificar a imediata atuação jurisdicional por força 

de concessão de efeito suspensivo ou de antecipa

ção da pretensão recursal (o antigo "efeito suspen

sivo ativo") deve ser "explicitamente narrado pelo 

autor, não sendo dado ao juiz extrair a potencialida

de do dano das entrelinhas da petição inicial, nem 

apoiar-se em fatos ali não tratados" (TJDF, AGR no 

AGI 2002.00.2.004774-1, DJ de 13/11/02, p. 112). 

Assim, se as afirmações do agravante são feitas iso

ladamente e sem apoio em evidências fáticas que 

apontem efetivamente na direção de que tais asserti

vas possam vir a concretizar-se, é porque se situam 

no plano etéreo das meras conjecturas. E, em sendo 

assim, com rigor técnico e cartesiano, desservem à 

configuração da potencialidade do risco temido que 

mereça ser obstado por provimento jurisdicional po

sitivo imediato. Em tais hipóteses, não há como pro

clamar que o caso narrado no recurso seja passível 

de classificar-se entre aqueles que possam "causar 

à parte lesão grave e de dificil reparação ", de que 

cuida o art. 522 do cpc. 

Muito bem. Se o relator do recurso de agra

vo reconhece que a decisão vergastada é suscetível 

de causar à parte recorrente lesão grave e de dificil 

reparação, haverá de deferir o efeito suspensivo 
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pretendido ou, então, deverá antecipar a pretensão 

recursaF. E, aí, o recurso será admitido a proces

samento como agravo de instrumento. Reitere-se 

que a concessão antecipada da tutela recursal por 

decisão monocrática do relator é medida extrema 

e excepcional, somente sendo possível falar em 

antecipação do resultado do julgamento do recurso 

quando houver causa suficiente e eficiente a de

monstrar, de modo claro e inequívoco, a imperiosa 

necessidade da antecipação. Do contrário, há de se 

preservar o rigor procedimental e a sucessão das fa

ses do processamento do recurso, tudo em homena

gem ao princípio do due process of law (Constitui

ção da República, art. 5°, inciso LIV), até para que 

se alcance o ideal de legitimação pelo procedimento 

que, por força de querer constitucional, inspira o 

Processo Civil pátrio. 

Por outro lado, e à luz da nova sistemática, se 

o relator proclama que a decisão resistida não se ca

racteriza como potencialmente causadora de lesão 

grave e de dificil reparação, tal proclamação traz, 

como conseqüência lógica e inarredável, a impossi

bilidade de autorizar o processamento do agravo de 

instrumento. É que, como se disse, a regra, agora, 

é que o recurso de agravo será interposto em sua 

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 apela

ção é recebida". 

Assim, e uma vez tendo ficado claro que a 

decisão agravada não é daquelas capazes de causar à 

parte "lesão grave e de difícil reparação ", então não 

só descabe admitir o agravo por instrumento como, 

além disso, o relator deverá convertê-lo em agravo 

retido. A esse respeito, ressalte-se que, ao contrário 

do que antes ocorria, não mais se permite ao relator 
8 

que, a seu talante, escolha por converter, ou não, o 
~ ...::J agravo de instrumento em agravo retido, como se 

"Q.
8 dava na vigência do texto legal revogad03• A Lei 
'o 
~ 11.187/05, ao reformar o art. 527, inciso 11, do CPC, 
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passou a impor ao julgador que, obrigatoriamente, 

converta o agravo de instrumento em agravo retido, 

menos nas hipóteses anteriormente citadas4
• O tom 

imperativo utilizado no texto ("... converterá... "), 

em claro descompasso com a opção que antes se 

abria ao relator C'... poderá converter. .. "), não lhe 

deixa qualquer margem de discricionariedade. Isto 

é, não sendo caso suscetível de causar à parte lesão 

grave ou de dificil reparação, o relator não tem outra 

alternativa a não ser converter, ex vi legis, o agravo 

de instrumento em agravo retidos. 

Em outras palavras, o reconhecimento de 

que a decisão resistida não é daquelas capazes de 

causar à parte recorrente lesão grave e de dificil 

reparação é incompatível com a determinação pelo 

processamento do agravo de instrumento. Assim, 

visualiza-se claro error in procedendo na decisão 

monocrática do relator que, a um só tempo, indefere 

o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela re

cursal por ausência de periculum in mora e, apesar 

disso, manda intimar o agravado para responder ao 

agravo de instrumento. 

Não há dúvida em afirmar que a nova siste

mática do agravo pretendeu dar inegável prestígio 

às decisões interlocutórias, em primeiro e em se

gundo graus de jurisdição. No juízo singular, porque 

restringiu as hipóteses de subida do agravo sob a 

forma de instrumento; na instância revisora, porque 

afirmou que a decisão monocrática do relator não é 

passível de agravo interno, devendo ser revista, se o 

caso, ao ensejo do julgamento do agravo, salvo se 

o relator a reconsiderar (art. 527, parágrafo único, 

do CPC). A mudança é positiva e tende a permitir 

a fluência do curso processual sem as interrupções 

que a interposição de recursos contra as decisões in

terlocutórias costuma causar. Resta torcer para que 

o sistema absorva rapidamente o novo paradigma e 

que não se ressuscite a velha prática de se impetrar 

mandado de segurança para obter aquilo que no 

agravo não era possível alcançar. 
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