
Agravo

(i) de instrumento (art. 522)

(ii) retido (art. 522)

(iii) contra decisão que rejeita liminarmente os 
embargos infringentes (art. 532)

(iv) contra decisão que inadmite recurso 
especial ou recurso extraordinário (art. 544);

contra decisão que nega ou dá provimento 
de plano a recurso (art. 557, § 1o)

(vi) agravo regimental no STJ e STF

Cabível contra as decisões interlocutórias suscetíveis 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;

Agravo de Instrumento Prazo de 10 dias

Requisitos:

I - a exposição do fato e do direito

II - as razões do pedido de reforma da decisão; 

III - o nome e o endereço completo dos advogados, constantes do processo. (art. 524)

IV – Deve ser instruído, obrigatoriamente, com cópia das procurações das partes, 
cópia da decisão agravada, cópia da certidão de intimação da decisão agravada, cópia 
das peças necessárias ao conhecimento da controvérsia; que devem estar 
autenticadas ou devem ser declaradas autenticas pelo advogado
(art. 544 do CPC por analogia);

Depende de Preparo e deve ser interposto perante o Tribunal. (juízo ad quem)

Efeitos do recebimento - Ordinariamente, no efeito devolutivo.  Excepcionalmente 
pode ser deferido o efeito suspensivo normal ou ativo, ou ainda a antecipação da 
tutela recursal.

O relator poderá, a requerimento do agravante, nos casos de prisão civil, 
adjudicação, remição de bens, levantamento de dinheiro sem caução idônea e em 
outros casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo 
relevante a fundamentação, suspender o cumprimento da decisão até o 
pronunciamento definitivo da turma ou câmara. 

possíveis condutas do relator ao receber o agravo de instrumento 

I – dar ou negar seguimento de plano (art. 557);

II - converter o agravo de instrumento em agravo retido;

III – receber o recurso; atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, 
a pretensão recursal; determinar a intimação da parte para apresentar contra-razões; 
determinar a intimação do Juiz de 1o grau para prestar informações;

IV – receber o recurso; não atribuir efeito suspensivo ou indeferi a antecipação da 
tutela recursal; determinar a intimação da parte para apresentar contra-razões; 
determinar a intimação do Juiz de 1o grau para prestar informações;

Admite retratação pelo juíz a quo

Não admite sustentação oral

No prazo de 3 dias o recorrente deve  informar ao juiz a quo a interposição do 
recurso para possibilitar a sua retratação. não o fazendo o recurso não é conhecido

Deserção - Admite, no caso de não recolhimento das custas processuais  no ato da 
interposição ou de sua complementação quando incompletas no prazo de 5 dias

Estando pendente de julgamento agravo de instrumento e for proferida a
sentença, o que acontecerá com o agravo? Se for interposto recurso de 
apelação ele será julgado normalmente e antes da apelação na forma do art. 559 
do CPC. Caso contrário, a considerável parte da doutrina que entende que o 
agravo estará prejudicado porque terá se formado a coisa julgada.

Prazo de 10 diasAgravo Retido

Cabível contra as decisões interlocutórias não suscetíveis de causar à parte lesão 
grave e de difícil reparação;

Imediatamente quando a decisão for proferida em audiencia

Não depende de preparo

É dirigido ao Juiz de 1o grau, isto é, ao próprio prolator da decisão agravada, pois é 
interposto nos próprios autos. Contudo, se não houver retratação será julgado pelo 
Tribunal de Justiça ou TRF, conforme o caso.

Será julgado com a apelação, logo, depende de pauta porque a apelação depende de 
pauta.

Pode ser escrito ou oral. Se for oral, será reduzido a termo.

Requisitos:

I - a exposição do fato e do direito;

 II - as razões do pedido de reforma da decisão;

Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões 
ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal (art. 523,§ 3o). Em 
outras palavras, deve ser ratificado na razões de apelação ou nas contra-razões 
sob pena de, no silêncio, se entender que houve desistência tácita do recurso.

Admite retratação na forma do art. 523, § 2o do CPC.

Cabimento

Contra as decisões proferidas na audiência de instrução e julgamento e das 
posteriores à sentença e contra as decisões interlocutórias não-suscetíveis de 
causar a parte lesão grave e de difícil reparação.

Estando pendente de julgamento agravo retido e for proferida a sentença, o que 
acontecerá com o agravo? Se for interposto recurso de apelação ele será 
julgado normalmente. Caso contrário, estará prejudicado.

Agravo 557 - CPC - cabível contra a decisão que nega seguimento ou dá 
provimento de plano a apelação ou a agravo de instrumento;

cabível contra a decisão que nega seguimento ou dá provimento de plano a 
apelação ou a agravo de instrumento;

Prazo - 5 Dias

 II - as razões do pedido de reforma da decisão;

I - a exposição do fato e do direito;

Deve conter:

Não depende de preparo

Dirigido diretamente ao próprio relator, ou seja, ao prolator da decisão agravada.

Recebido Apenas no efeito devolutivo.

possíveis condutas do relator ao receber o agravo do art. 557 I – retratar-se; II – 
colocar o recurso em mesa para julgamento pela turma.

Não depende de pauta para julgamento, será sempre decidido na sessão 
imediatamente seguinte a interposição independentemente de pauta.

Não há contrarrazões e nem sustentação oral

É interposto nos próprios autos, isto é, no próprio recurso denegado ou provido de 
plano.

Agravo de instrumento contra a decisão que nega seguimento a recurso 
especial ou extraordinário

Deve conter:  

 I - a exposição do fato e do direito;

II - as razões do pedido de reforma da decisão;

II - será instruído com as peças apresentadas pelas partes, devendo constar 
obrigatoriamente, sob pena de não conhecimento, cópias do acórdão recorrido, da 
certidão da respectiva intimação, da petição de interposição do recurso denegado, das 
contra-razões, da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das 
procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.

Prazo de 10 dias

devem ser autenticadas ou declaradas autenticas pelo próprio advogado, sob sua 
responsabilidade pessoal.

Não depende de preparo

dirigido ao Presidente do Tribunal de origem (art. 544,§ 2o); Diferentemente do que o 
agravo de instrumento comum, este recurso é interposto no Tribunal local, que, por 
sua vez, após determinar a intimação do agravado, o remete às instâncias superiores 
para processamento do recurso;

O Presidente do Tribunal deve Intimar a parte contrária para apresentar contra-razões 
e depois, apresentadas ou não as contra-razões, remeter os autos para o Superior 
Tribunal de Justiça.

Recebido Apenas no efeito devolutivo.

Não admite retratação

Não é necessária (pelo recorrente) a interposição de agravo de instrumento contra 
decisão que admite parcial seguimento a recurso especial. Súmula 528 do STF e 
Súmula 292 do STF

Não é possível a interposição (pelo recorrido) de agravo de instrumento contra
decisão que admite total seguimento a recurso especial, porque o art. 544 do CPC 
diz que: “Não admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, caberá 
agravo de instrumento, no prazo de 10 (dez) dias, para o Supremo Tribunal Federal 
ou para o Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso. Entretanto, recentemente 
o STJ proferiu julgamento no sentido de que seria cabível o recurso quando 
existissem aspectos formais quanto a regularidade do instrumento a serem 
debatidos: “Note-se que a decisão determinadora da subida do REsp é 
irrecorrível, porém a jurisprudência deste Superior Tribunal admite ser 
atacada essa decisão quanto às questões formais, ou seja, não ao mérito da 
decisão, mas quanto à regularidade do instrumento. (AgRg no Ag 610.053-GO, 
Rel. originário Min. Ari Pargendler, Rel. para acórdão Min. José Delgado, julgado 
em 21/9/2005.)

agravo regimental no STJ ou STF

prazo de 5 dias

deve conter:

Pode ser interposto por fax, desde que o original seja apresentado em 5 dias

Não depende de preparo;

 Dirigido diretamente ao próprio relator, ou seja, ao prolator da decisão agravada.

Recebido apenas no efeito devolutivo.

Condutas do relator ao receber o agravo regimental.

I - retratar-se; II – colocar o recurso em mesa para julgamento pela turma. 

I - a exposição do fato e do direito;

 II - as razões do pedido de reforma da decisão;

Não depende de pauta para julgamento, será sempre decidido na sessão 
imediatamente seguinte a interposição 

Não admite sustentação oral

Admite retratação

Não há prazo para contrarazões

Interposto nos próprios autos do recurso

Agravo do art. 532 (decisão que não admite embargos infringentes):

 prazo de 5 dias

deve conter:

Não depende de preparo;

Dirigido diretamente ao próprio relator, ou seja, ao prolator da decisão agravada

Recebido penas no efeito devolutivo.

I - a exposição do fato e do direito; 

II - as razões do pedido de reforma da decisão

condutas do relator ao receber o agravo regimental? I – retratar-se; II – colocar o 
recurso em mesa para julgamento pela turma.

Não Depende de pauta para julgamento, será sempre decidido na sessão 
imediatamente seguinte a interposição independentemente de pauta.

Não admite sustentação oral

Admite retratação

Não há contra-razões.

É interposto nos próprios autos, isto é, no próprio recurso denegado


