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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO 
RECORRIDA.   INTERLOCUTÓRIA  PROLATADA 
EM AUDIÊNCIA. CABIMENTO. AGRAVO RETIDO. 
INTERPOSIÇÃO POR INSTRUMENTO. OFENSA À 
PREVISÃO CONTIDA NO ART. 523, §3º, DO CPC. 
HIPÓTESE  PREVISTA  APENAS  NA  FORMA 
RETIDA.  RECURSO  MANIFESTAMENTE 
INADMISSÍVEL.  SEGUIMENTO  NEGADO  (ART. 
557, CPC).

- Tratando-se de Decisão Monocrática proferida em 
Audiência é cabível o Agravo na modalidade retido, 
interposto oralmente, nos termos do art. 523, §3º, do 
CPC. 

-  O  relator  negará  seguimento  a  recurso 
manifestamente  inadmissível  (art.  557,  CPC), 
quando  interposto  recurso  diverso  do  cabível  a 
espécie, contrariando a norma processual.

Vistos etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  pela 

SEGURADORA  LÍDER  DOS  CONSÓRCIOS  DO  SEGURO  DPVAT  S/A 

inconformada com a decisão de fls. 13/15 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Campina Grande que,  nos autos da Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL, fixou os honorários 

periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), em audiência. 
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Em suas razões, a Agravante sustenta que o valor arbitrado é 

exorbitante  ao  trabalho  realizado, pugnando  pela  suspensão  da  Decisão 

Agravada. No mérito, requer o provimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO

O presente recurso não deve ser conhecido.

Vê-se  dos  autos  que  a  Agravante  interpôs  Agravo  de 

Instrumento de decisão interlocutória proferida em audiência, conforme termo 

de fls. 13/15.

Prevê o art. 523, em seu parágrafo terceiro, do CPC, que:

“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 as razões do Agravante”. 

Com isso, conclui-se que o presente Agravo deveria ter sido 

interposto apenas na forma retida, ou seja, durante a própria audiência de fls. 

13/15, não cabendo intervenção por instrumento que só é admissível quando a 

parte não tem defesa imediata, necessitando interpor medida urgente que evite 

os efeitos 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”.

Nelson  Nery  Júnior  e  Rosa  Maria  de  Andrade  Nery,  ao 

comentar o referido artigo, afirmam que “As decisões interlocutórias proferidas  

em audiência, desde que em ato processual autônomo, são impugnáveis pelo  

recurso de Agravo Retido, que deve ser interposto obrigatoriamente pela forma  

oral. Compete ao Agravante deduzir imediatamente a minuta do Agravo, isto é,  

as  razões  do  recurso.  Como  o  Agravo  fica  retido  nos  autos,  não  há  
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necessidade  de  indicação  de  peças,  porque  nenhum  instrumento  será  

formado. Como o Agravo Retido não suspende o andamento do processo e só  

será apreciado se e quando houver interposição de Apelação, não cabe ao juiz  

indeferir  o  processamento  do  Agravo  Retido,  ainda  que  não  tenha  sido  

preenchido requisito  de  admissibilidade,  como,  por  exemplo,  a  dedução de  

razões  e  pedido  de  nova  decisão,  que  devem  ser  feitos  pelo  Agravante 

imediatamente, vale dizer,  no momento em que interpuser o  Agravo  Retido.  

Compete ao tribunal, ao analisar o Agravo Retido como preliminar de Apelação,  

se tiver  sido reiterado nas razões ou contrarrazões de  Apelação (CPC 523 

§1º), constatar a presença ou não dos pressupostos de admissibilidade.” (in 

Código de Processo Civil Comentado. 10ª Edição. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2007, p. 882).

E  concluem  que  “O  Agravo  Retido  pode  ser  interposto 

oralmente em qualquer audiência, seja de simples conciliação (CPC 125, IV),  

seja preliminar (CPC 331), seja de instrução e julgamento (CPC 447 et seq.). O  

Agravo Retido oral será reduzido a termo” (ob. cit., p. 882). 

Assim, é completamente inadmissível o presente recurso, por 

ser inapropriado combater Decisão Interlocutória proferida em audiência por 

meio de Agravo de Instrumento. 

Nesse sentido:

AGRAVO DE  INSTRUMENTO  -  DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA  PROFERIDA  EM  AUDIÊNCIA  - 
RECURSO  PRÓPRIO  -  AGRAVO RETIDO - 
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA ARTIGO  523,  §  3º, 
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  As  decisões 
interlocutórias  proferidas  em  audiência  desafiam 
recurso de Agravo Retido, não se podendo conhecer 
do Agravo de Instrumento interposto impropriamente, 
não se aplicando ao caso o princípio da fungibilidade 
recursal  diante da caracterização de erro grosseiro. 
(...)  (AGRAVO N° 1.0024.06.071670-1/001 - COMARCA 
DE BELO HORIZONTE -  RELATOR: EXMO. SR. DES. 
OTÁVIO PORTES -  Data  do  Julgamento:  11/04/2007 - 
Data da Publicação: 11/05/2007).

Preceituam  os  artigos  527,  I  e  o  557,  todos  do  Código  de 

Processo Civil, que:
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“Art. 527. Recebido o Agravo de Instrumento no tribunal,  
e  distribuído  incontinenti,  o  relator:  I  –  negar-lhe-á  
seguimento, liminarmente, nos casos do art. 557;”

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso 
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado 
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  
dominante do respectivo  tribunal,  do  Supremo Tribunal  
Federal, ou de Tribunal Superior.”

Destarte,  com base  nos  arts.  527,  I,  e  557,  todos  do  CPC, 

NEGO  SEGUIMENTO ao  presente  Agravo,  por  ser  manifestamente 
inadmissível.

Publique-se.

Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

João Pessoa/PB, ___ de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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