


ENFOQUE 

-RETENÇAO ABUSIVA DO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 

• POR ANTÔNIO SOUZA PRUDENTE "O inusitado procedimento previsto no Regimento Interno do Tri
bunal Regional Federal da Primeira Região extrapola as comportas 
autorizadas pela Constituição, negando vigência às garantias funda
mentais da razoável duração do processo e do acesso pleno à justiça 
oportuna e efetiva, com manifesta usurpação da competência fun
cional e absoluta do STF para o exercício do juízo de admissibilidade 
e de prejudicialidade do recurso de agravo de instrumento." 
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O 
Código de Processo Civil, edi
tado pela Lei federal no 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973, com 
as alterações determinadas 

pelas Leis federais nos 8.950, de 13.12.94, 
9.756, de 17.12.98 e 10.352, de 26.12.01, 
no ponto, determina que "não admitido o 
recurso extraordinário ou o recurso espe
cial, caberá agravo de instrumento, no 
prazo de 10 (dez) dias, para o Supremo 
Tribunal Federal ou para o Superior Tri
bunal de Justiça, conforme o caso" (CPC, 
art. 544, caput) e que "a petição de agravo 
será dirigida à presidência do tribw1al 
de origem, não dependendo do paga
mento de custas e despesas postais". O 
agravado será intimado, de imediato, 
para "no prazo de 10 (dez) dias oferecer 
resposta, podendo instruí-la com cópia 
das peças que entender conveniente. 
Em seguida, subirá o agravo ao tribu
nal superior, onde será processado na 
forma regimental" (CPC, art. 544, § 2°). 
"Poderá o relator, se o acórdão recorrido 
estiver em confronto com a súmula ou 
jurisprudência dominante do Superior 
Tribunal de Justiça, conhecer do agravo 
para dar provimento ao próprio recurso 
especial; poderá ainda, se o instrumento 
contiver os elementos necessários ao jul
gamento do mérito, determinar sua con
versão, observando-se, daí em diante, o 
procedimento relativo ao recurso espe
cial" (CPC, art. 544, § 3°). "O disposto no 
parágrafo anterior aplica-se também ao 
agravo de instrumento contra denegação 
de recurso extraordinário, salvo quando, 
na mesma causa, houver recurso espe
cial admitido e que deva ser julgado 
em primeiro lugar" (CPC, art. 544, § 4°). 
"Da decisão do relator que não admitir o 
agravo de instrumento, negar-lhe provi
mento ou reformar o acórdão recorrido, 
caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao 
órgão competente para o julgamento do 
recurso, observado o disposto nos §§ 1 o 
e 2° do art. 557" (CPC, art. 545). 

Como se vê, pelos comandos dos dis
positivos legais em referência, o juízo de 
admissibilidade ou não dos agravos de 
instrumento interpostos contra decisões 
do tribunal de origem que não admitir o 
recurso especial e o recurso extraordinário 
para o STJ e o STE respectivamente, é da 
competência funcional e absoluta daque
les tribunais superiores, cujos relatores 

estão, inclusive, autorizados por lei para 
praticarem, de logo, o fenômeno da muta
ção recursal, conhecendo do agravo para 
dar provimento ao próprio recurso espe
cial e ao recurso extraordinário, conforme 
o caso, exercendo, também, no âmbito de 
sua competência exclusiva, o juízo de 
prejudicialidade recursal, nas hipóteses 
legais ali previstas, para eficácia plena 
da garantia fundamental da razoável 
duração do processo (CF, art. 5°, LXXVIII). 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Fe
deral editou a Súmula n° 727 de sua juris
prudência, com a seguinte determinação: 

Súmula no 727 - Não pode o magistrado 
deixar de encaminhar ao Supremo Tri
bunal Federal o agravo de instrumento 
interposto da decisão que não admite 
recurso extraordinário, ainda que refe
rente a causa instaurada no âmbito dos 
juizados especiais. 

Esclareça-se, de logo, que, nos termos 
legais expressos, o juízo de admissibili
dade e de prejudicialidade recursal é da 
competência absoluta dos referidos tri
bunais superiores e não dos tribunais de 
apelação, em segunda instância recursal. 

Nesse contexto, carece de amparo legal 
e constitucional as disposições dos §§ 4°, 
5°, 6° e 7° do art. 308 do Regimento Interno 
do co lendo Tribunal Federal da 1 a Região, 
com a redação da Emenda Regimental no 
6, de 25 ·de fevereiro de 2008, ao determi
nar a retenção do recurso de agravo de 
instrumento ou do próprio recurso extra
ordinário, já admitido, no tribunal de ori
gem, para oportuno envio ao Supremo 
Tribunal Federal, somente após o julga
mento do recurso de agravo ou do recurso 
especial, perante o Superior Tribunal de 
Justiça, fora do enquadramento da Por
taria PRESI no 600-325, de 21.11.08, do 
tribunal de apelação, que se reporta aos 
casos de sobrestamento dos feitos judiciais 
repetitivos ou que veiculam questões de 
repercussão geral, por agredir expressa
mente a norma superior do art. 96, I, a, 
da Carta Política Federal, que outorga 
competência normativa excepcional aos 
tribunais do país, no sentido de elaborar 
seus regimentos internos, com observância 
das normas de processo e das garantias 
processuais das partes. 

De ver-se, pois, que o inusitado pro
cedimento previsto nos dispositivos regi-

mentais em referência, nessa Corte recur
sal, no que tange ao sobrestamento abusi
vo do agravo de instrumento e do recurso 
extraordinário já admitido pelo tribunal, 
extrapola as comportas autorizadas pela 
Constituição Federal, negando vigência às 
garantias fundamentais da razoável du
ração do processo (CF, art. 5°, LXXVIII) e 
do acesso pleno à justiça oportuna e efe
tiva (CF, art. 5°, XXXV), com manifesta 
usurpação da competência funcional e 
absoluta do Supremo Tribunal Federal 
para o exercício do juízo de admissibili
dade e de prejudicialidade do recurso de 
agravo de instrumento. 

Com esta inteligência, orienta-nos a 
doutrina de Eduardo Arruda (in Direito 
Processual Civil. 2. ed. São Paulo: RT, 2008, 
pp. 893-894), na fala de que: 

Se se negar seg uimento ao agravo, 
isso levará à inegável usurpação da com
petência (do STJ ou do STF, conforme 
tenha sido indeferido o seguimento de 
recurso especial ou extraordinário), pas
sível de correção por meio de reclama
ção (STF - art. 102, I,/, STJ -art. 105, I, f, 
ambos da CF/88). Usurpação de compe
tência haverá porque, como dito, o juízo 
definitivo de admissibilidade do recurso 
especial ou do extraordinário pertence, 
sempre, ao ST J e ao STF, respectivamente, 
de modo que não será lícito ao tribunal 
local negar seguimento ao agravo, que 
é justamente o recurso por intermédio 
do qual, em tais hipóteses, se deve fazer 
chegar ao STJ (ou ao STF, se de recurso 
extraordinário se tratar) a questão (ou as 
questões) referente(s) à admissibilidade 
do especial (ou do extraordinário). 

Em casos que tais, há de ser chamado 
o feito à ordem, para determinar a ime
diata remessa dos autos do agravo de ins
trumento ao coZendo Supremo Tribunal 
Federal, devolvendo-lhe a competência 
funcional, que lhe pertence, para o regu
lar processamento do recurso de agravo, 
na forma de seu procedimento regimen
tal, conforme dispõe o art. 544, § 2°, do 
Código de Processo Civil. 11 
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