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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda o julgamento monocrático dos recursos, hipótese excepcional ao 

colegiado e que foi instituída pelo legislador com o intuito de desafogar o judiciário e de 

emprestar celeridade a tutela jurisdicional, tendo em vista o excessivo número de processos que 

aguarda revisão nas instâncias recursais. Para tanto, inicia-se a exposição do tema pela análise 

do princípio do duplo grau de jurisdição e sua constitucionalidade. Em seguida, examinam-se 

alguns julgados que demonstram os excessos cometidos quando do julgamento monocrático, 

diante da redação ampla e indeterminada do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973, 

que vigeu até março de 2016. Por fim, para arrematar o estudo, associou-se abordagem empírica 

à revisão bibliográfica, a fim de verificar as recentes mudanças práticas ocorridas na dinâmica 

do julgamento colegiado, desde o advento do Código de Processo Civil de 2016, que, 

textualmente, parece ter retroagido no tempo e reduzido os poderes conferidos aos relatores dos 

recursos, sugerindo que o tema do julgamento monocrático e/ou colegiado está perpassado no 

tempo por  avanços, retrocessos e rupturas que instigaram a construção desta pesquisa. 

 

Palavras-Chave: Julgamento monocrático, Duplo Grau de Jurisdição, Poderes do relator, 

Novo Código de Processo Civil, Código de Processo Civil de 1973.



 
 
 
 

ABSTRACT 

 

This academic thesis aims to analyze monocratic decisions of rapporteur judges in appeals. 

Usually, the acceptance of appeals depends on court decisions by a plenary body of appeals 

court judges. However, the possibility of monocratic decisions made by rapporteur judges of 

some appeals was created by the legislative power as an exception, in order to relieve the 

judiciary system of the excessive number of lawsuits with appeals to the higher courts. These 

exceptions ultimately try to guarantee the celerity needed to ensure effective judicial protection 

to all parties. The analysis of this topic starts with the study of the principle of the two levels of 

jurisdiction and its presence in the Brazilian Constitution. This will be followed by the study of 

leading cases that demonstrate the excesses of monocratic decisions due to the wide and loose 

definition of the article 557 of the Code of Civil Procedure of 1973, which was effective until 

2016. Finally, to conclude the study, an empirical analysis of the bibliography regarding the 

new Code of Civil Procedure was used to verify the recent changes on decisions made by 

plenary bodies of appeals court since the beginning of the effectiveness of the Code of Civil 

Procedure of 2016. The mentioned law, at least textually, seems to go back in time and reduce 

the prerogatives of appeals rapporteurs. This suggests that this topic regarding monocratic and 

plenary decisions is one that has been experiencing both steps forwards and backwards. This 

instigated the elaboration of this research. 

 

Keywords: monocratic decisions, two levels of jurisdiction, rapporteur’s prerogatives, new 

Code of Civil Procedure, Code of Civil Procedure of 1973.
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar criticamente a forma de julgamento 

monocrático dos recursos. 

O primeiro capítulo tratará sobre o princípio do duplo grau de jurisdição. Nele será 

feita a conceituação de jurisdição e do duplo grau de jurisdição. Restarão demonstrados, 

também, os motivos que levaram o homem a querer ter sua demanda reapreciada por um juízo 

revisor e os aspectos positivos e negativos apontados pela doutrina. 

Outrossim, será analisada a questão da constitucionalidade do duplo grau de jurisdição, 

tendo em vista que a Constituição Federal de 1988 não abordou o tema de maneira explícita e 

há relevante divergência doutrinária acerca da matéria, apesar do posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal. 

O segundo capítulo, por sua vez, versará sobre as possibilidades previstas em lei que 

permitem ao relator do recurso se utilizar de um julgamento monocrático em detrimento do 

julgamento colegiado. Será feito um estudo histórico e comparado dos dispositivos legais que 

disciplinam este tema. 

O presente trabalho demonstrará que, durante os aproximados 40 anos em que esteve 

em vigência, o antigo Código de Processo Civil sofreu três alterações no artigo que tratava 

sobre o julgamento monocrático, de modo que, a cada alteração legislativa, foi possível 

perceber um aumento gradativo dos poderes do relator. 

Diante do advento do novo diploma processual, será estudado, também no segundo 

capítulo, se houve uma restrição, por parte do legislador, das possibilidades do julgamento 

monocrático, bem como a relação deste com o princípio da celeridade. 

No terceiro e último capítulo serão analisados casos concretos com o intuito de 

verificar como os tribunais estavam aplicando o instituto do julgamento monocrático e será 

ponderado se tal instituto vinha sendo aplicado de maneira abusiva e desigual. 

Além disso, serão sopesadas as mudanças no posicionamento dos magistrados diante 

das inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil. Para se constatar as mudanças 

ocorridas, foram entrevistados três Desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 

(que são também professores e processualistas), e que deram sua opinião sobre a matéria, ainda 

muito recente e, portanto, em fase de implementação, embora já sugestiva de uma restrição nos 
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poderes dos relatores, que vinham sendo ampliados e parecem ter sido reduzidos pelo Novo 

Código de Processo Civil. 

Por fim, restará examinado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do 

Supremo Tribunal Federal, com o intuito de tentar antever qual será o caminho a ser seguido a 

partir da implementação do novo diploma processual. 
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CAPÍTULO 1 - O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

 

O duplo grau de jurisdição foi a saída encontrada para que as partes possam ver 

reanalisadas as decisões proferidas pelo juízo de primeira instância, ou, pelo menos, de 

aumentar a possibilidade de ser alcançada uma real pacificação dos litígios diante de decisões 

mais justas. 

Sucede que, embora o duplo grau de jurisdição seja um valioso instrumento para 

mitigar os erros decorrentes da falibilidade humana, bem como para satisfazer a irresignação 

inerente à natureza do homem, este também parece trazer consigo diversas desvantagens que 

serão aqui analisadas, em termos doutrinários. 

Além disso, neste capítulo serão analisados os motivos que levaram o homem a buscar 

a reapreciação da matéria por um juízo de segundo grau e também serão expostos os conceitos 

de jurisdição e do princípio do duplo grau de jurisdição. 

Ao fim, será analisada a constitucionalidade do duplo grau de jurisdição, eis que não 

há previsão constitucional expressa sobre o mesmo e há significativa divergência doutrinária 

sobre o tema. 

 

1.1 CONCEITO DE JURISDIÇÃO E DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

 

Antes de adentrar ao conceito do duplo grau de jurisdição, vale, em um primeiro 

momento, analisar brevemente o instituto da função jurisdicional, ou, puramente, a jurisdição. 

Alexandre Câmara refere-se ao referido instituto como "o mais importante instituto 

entre todos os institutos da ciência processual"1 e sustenta que, devido ao fato de a jurisdição 

ocupar uma posição central na estrutura do direito processual, todos os demais institutos 

orbitariam em torno dela. 

Ainda que seja, para alguns, apenas o que é declarado na Constituição Federal de 1988, 

vivemos no Brasil um "Estado Democrático de Direito". Assim, ao exercer a função 

jurisdicional, o Estado estaria concretizando os objetivos traçados na Lei Maior. 

                                                           
1 CAMARA, Alexandre Freiras. Lições de Direito Processual Civil. 9. ed. 1 v. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 

p. 6. 
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Para Cintra, Grinover e Dinamarco, esta seria a definição de jurisdição: “uma das 

funções do Estado, mediante a qual este se substitui aos titulares dos interesses em conflito 

para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os envolve, com justiça".2 

Portanto, a jurisdição, que em latim significa direito, seria a possibilidade que o poder 

judiciário detém de dizer o direito. Em outras palavras, a possibilidade que o referido poder 

detém de aplicar as normas componentes do ordenamento jurídico diante de uma pretensão 

concreta e garantir a sua real finalidade de forma justa. 

Acrescente-se, ainda, que a jurisdição é una e indivisível, pois ela é única em si e nos 

seus fins. 

Feita a breve exposição sobre a jurisdição, passa-se a analisar o que será abordado 

neste capítulo: o duplo grau de jurisdição. 

O termo "grau" refere-se a uma fase do processo, que conduz a uma nova cognição e 

a uma nova pronúncia do juiz acerca da demanda. O duplo grau seria, então, a possibilidade se 

ter reapreciada uma decisão por outro órgão de jurisdição, normalmente de hierarquia superior 

àquele que a proferiu. 

Além da reapreciação, o que se busca é a tomada de decisão por um órgão colegiado, 

composto de julgadores mais experientes, que pensam em conjunto acerca da demanda. 

Ressalte-se, apenas, que também existem hipóteses nas quais o legislador prevê que 

os recursos podem ser (excepcionalmente) julgados monocraticamente. Esta modalidade de 

julgamento é objeto de maior enfoque no presente trabalho, conforme restará demonstrado um 

pouco mais adiante. 

Nas palavras do renomado Autor Nelson Nery Jr., este é o conceito do princípio do 

duplo grau de jurisdição: 

 

Consiste em estabelecer possibilidade de uma sentença definitiva ser 

reapreciada por órgão de jurisdição, normalmente de hierarquia superior à 

daquele que a proferiu, o que se faz de ordinário pela interposição de recurso.3 

 

Oreste Nestor de Souza Laspro, em obra clássica acerca do tema, assim conceitua o 

princípio em comento: “aquele sistema jurídico em que, para cada demanda, existe a 

                                                           
2 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

geral do processo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 131. 
3 NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais – Teoria geral dos Recursos. 4. ed. São Paulo: RT, 1997. p. 

41. 
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possibilidade de duas decisões válidas e completas no mesmo processo, emanadas por juízes 

diferentes, prevalecendo sempre a segunda em relação à primeira”.4 

Para Rui Portanova o princípio do duplo grau de jurisdição consiste no fato de que “a 

decisão judicial é suscetível de ser revista por um grau superior de jurisdição”.5 

Feita a conceituação, constata-se nítida a existência de uma hierarquia entre órgãos 

judiciários. Nesse sentido, para se fazer compreender a dinâmica do acesso ao duplo grau de 

jurisdição, é necessário também analisar o grau hierárquico existente entre os juízes de primeira 

instância e os tribunais.  

Pode-se dizer que a jurisdição promovida pelo juízo de primeira instância seria inferior 

e a superior seria aquela exercida pelos tribunais que reexaminam a causa, quando da 

interposição de recurso. 

Ou seja, cabe aos tribunais, componentes da chamada jurisdição superior, julgar 

novamente as causas já decididas em primeira instância e chegar a uma decisão final no 

processo. 

O autor Pereira e Souza assim difere os graus de jurisdição: "jurisdição superior é a 

que está estabelecida sobre a outra para reformar as suas decisões quando as reconhece injustas. 

A inferior é a que tem outra superior para que dela se recorra."6 

Outrossim, como dito, é pertinente ressaltar que a ideia de duplo grau de jurisdição 

está atrelada, necessariamente, a do alcance ao colegiado. Repita-se, o legislador 

infraconstitucional, no que diz respeito à matéria processual civil, se preocupou em ter o 

julgamento colegiado como regra, estabelecendo apenas algumas hipóteses de possibilidade de 

julgamento monocrático. 

Nesse sentido, tanto o Código Processual Civil de 1973, quanto o de 2015, se 

expressaram claramente ao definir como regra a apreciação de recursos por um órgão colegiado. 

Confira-se a redação do artigo 555 do CPC/1973: 

 

Art. 555. No julgamento de apelação ou de agravo, a decisão será tomada, na 

câmara ou turma, pelo voto de 3 (três) juízes. 

 

E também do § 2ºdo artigo 941 do Código de Processo Civil de 2015: 

                                                           
4 LASPRO, Oreste Nestor de Souza. Duplo grau de jurisdição no direito processual civil. São Paulo: RT, 1995. 

p. 27. 
5 PORTANOVA, Rui. Princípios do Processo Civil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 264. 
6 PEREIRA E SOUZA, Joaquim José Caetano. Primeiras linhas sobre processo civil. (parágrafo) 21. 
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§ 2º. No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será 

tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3 (três) juízes. 

 

O que se infere sobre a busca de uma decisão colegiada é que, ao menos em uma 

primeira análise, esta seria revestida de maior segurança jurídica, eis que, como dito, é proferida 

por juízes mais experientes e em conjunto.  

Quando os juízes de segundo grau reapreciam a matéria de um recurso, pelo menos 

em tese, estes debatem e amadurecem ideias referentes ao caso concreto, o que gera a impressão 

de que o caso seria mais bem analisado. 

A ideia do alcance do colegiado também traz consigo um conceito de maior 

possibilidade no acerto do cumprimento da decisão, tendo em vista que três cabeças pensariam 

melhor do que uma e a probabilidade de erro e de três julgadores serem injustos diante de uma 

demanda seria menor do que quando a análise é feita apenas por um.  

É, portanto, um conforto à parte que interpôs o recurso verificar que ele foi analisado 

por três julgadores mais experientes e se passa a ter uma segurança maior. 

Por outro lado, há que ressaltar que parte da doutrina entende que não significa, 

necessariamente, que uma decisão colegiada, proferida por juízes de segundo grau seja melhor 

do que a proferida em primeira instância. 

É assim que entende o autor Luiz Guilherme Marinoni7, ao tecer algumas críticas 

acerca deste tema: "não se pode dizer que um juiz mais antigo, que não teve qualquer contato 

com as partes e com a prova, é necessariamente aquele que está em melhores condições de 

decidir". 

É certo que existem vantagens e desvantagens quando se trata da análise do duplo grau 

de jurisdição. Este tema, inclusive, será abordado no presente trabalho. 

No entanto, fato é que aquele que interpõe um recurso, em geral, pretende que o seu 

pleito seja analisado por um órgão colegiado composto por julgadores hierarquicamente 

superiores ao órgão que decidiu no primeiro momento e não por apenas um. 

Cabe acrescentar que, na prática, muitos abusos são cometidos quando da opção pelo 

julgamento monocrático e, no presente trabalho, estes abusos serão demonstrados em momento 

oportuno. 

                                                           
7 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conhecimento - a tutela 

jurisdicional através do processo de conhecimento. Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 491. 
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Acerca do alcance do duplo grau de jurisdição, vale mencionar que, para que este seja 

de fato alcançado, é necessário que haja provocação da parte insatisfeita. Em outras palavras, é 

preciso que seja interposto recurso em face da decisão proferida, de modo que cabe ao vencido 

(ainda que de forma parcial), por escrito, apresentar as razões pelas quais o recurso merece ser 

provido. 

Portanto, resta claro que não existe, em regra, um alcance automático do duplo grau 

de jurisdição. 

No entanto, o Código de Processo Civil estabelece algumas hipóteses nas quais o duplo 

grau de jurisdição é obrigatório, e, em certas hipóteses, chega a determinar que as decisões só 

produzam efeitos depois de serem revistas, ainda que ninguém as impugne. Servem como 

exemplo as causas em que é sucumbente a Fazenda Pública e suas autarquias ou fundações 

públicas. (artigo 475 do Código de Processo Civil de 1973 e 496 do Código de Processo Civil 

de 2015).8 

                                                           
8 Art. 475 CPC/1973. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada 

pelo tribunal, a sentença: 

I - que anular o casamento; 

II - proferida contra a União, o Estado e o Município; 

III - que julgar improcedente a execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, número VI). 

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não 

apelação voluntária da parte vencida; não o fazendo, poderá o presidente do tribunal avocá-los. 

Art. 496 CPC/2015.  Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada 

pelo tribunal, a sentença: 

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações 

de direito público; 

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. 

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos 

ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. 

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária. 

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de 

valor certo e líquido inferior a: 

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; 

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações 

de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; 

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito 

público. 

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em: 

I - súmula de tribunal superior; 

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 

recursos repetitivos; 

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; 

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente 

público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. 
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Trata-se do reexame necessário, que, segundo Fredie Didier9, diz respeito à condição 

de eficácia da sentença, não ostenta feição de recurso, e está atrelado à ideia de 

indisponibilidade da coisa pública, bem como do interesse público. 

Portanto, conclui-se que o acesso ao duplo grau de jurisdição é a possibilidade de a 

parte insatisfeita provocar o judiciário, por meio da interposição de um recurso, para obter uma 

reanalise de sua demanda por um órgão colegiado e juridicamente superior. 

Feita a conceituação do duplo grau de jurisdição, bem como a breve explicação de sua 

sistemática, passa-se a analisar os motivos que levaram o homem a buscar a reapreciação da 

matéria por um juízo superior, bem como os aspectos positivos e negativos de sua aplicação 

prática e sua constitucionalidade. 

 

1.2 ANÁLISE DOS MOTIVOS QUE LEVARAM O HOMEM A BUSCAR A 

REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR UM JUÍZO REVISOR 

 

Não é uma especificidade da era contemporânea que o inconformismo aflige o homem 

quando este se vê em uma situação que lhe é desfavorável. É contrário à nossa natureza não se 

aquiescer diante de alguma adversidade. 

É inerente ao homem, e também compreensível, a inconformidade diante de uma 

decisão judicial desfavorável. O que se procura ao levar uma matéria a apreciação do judiciário, 

é que este se utilize das normas que compõe o ordenamento jurídico para solucionar as lides da 

forma mais justa e imparcial possível. 

Sucede que, devido a diversos fatores, nem sempre se faz justa a decisão proferida pelo 

juiz e, ainda que a decisão seja baseada nas normas objetivas, é possível que não lhes sejam 

dadas a devida interpretação, que esta divirja do entendimento formado pela jurisprudência ou 

que as provas colhidas não sejam devidamente valoradas.  

Como bem ressalta Araken de Assis "os atos do judiciário nem sempre se revelam 

isentos de defeitos, ou vícios, quanto ao fundo e à forma".10 

Sendo assim, pode-se concluir que também por este motivo é que se deu a origem dos 

meios de impugnação às resoluções judiciais e o consequente acesso ao duplo grau de 

jurisdição. 

                                                           
9 DIDIER, Fredie. Curso de direito processual civil. 11. ed. v. 3. Editora Jus Podvm, 2013. p. 531. 
10 ASSIS, Araken. Manual dos recursos. 7. ed. Revista dos Tribunais, 2013 p. 44. 
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Ainda sobre o tema, Araken de Assis11 comenta: 

 

O escoadouro do inconformismo insopitável e, ao mesmo tempo, meio para 

reparar, tanto quanto possível, os erros inerentes à falibilidade, porque a base 

desses pronunciamentos, originários do marco civilizatório chamado 

processo, assenta num juízo singular ou coletivo de homens e mulheres, só 

pode ser a impugnação estatal. A generalidade dos ordenamentos hierarquiza 

os órgãos judiciários para tal fim e, oportunamente, examinar-se-á a origem 

da apelação no seio da incipiente burocracia humana. A permissão ao ato 

vencido para impugnar a decisão assegura o aprimoramento do ato e, se não 

assegura, ao menos aumenta a possibilidade de real pacificação dos litigantes. 

 

Neste trecho, é possível verificar que o Autor demonstra que a impugnação serve como 

solução para atenuar o latente inconformismo humano e também como maneira de reparar erros 

cometidos devido à falibilidade humana. 

Ou seja, além do inconformismo, a falibilidade humana motivou o homem a buscar a 

revisão de decisões por um órgão judiciário hierarquicamente superior. 

Acerca da falibilidade, vale dizer que é sempre possível que erros sejam cometidos no 

julgamento de qualquer questão, tendo em vista que toda decisão é tomada por humanos que, 

por sua vez, estão sujeitos a cometerem erros. Logo, a possibilidade de reapreciação da questão 

também diminui a possibilidade de equívocos serem perpetuados. 

A respeito do tema, o autor Paulo Roberto de Gouvêa Medina faz a pertinente 

declaração: 

 

O sistema de controle e reexame da sentença por um tribunal superior resulta 

da natural contingência da falibilidade humana, e, uma vez que não é possível 

estabelecer uma verificação indefinida, procura-se um ponto de equilíbrio 

entre o desejo de melhorar a decisão per gradus e a necessidade de concluir o 

processo sem delongas. É certo que os tribunais de segunda instância também 

erram. Mas não é menos verdade que eles reúnem maior tirocínio e 

experiência, além da ilustração e cultura, adquiridas ao longo dos anos no 

exercício da função judiciária.12 

 

Também o STJ já teve a oportunidade de se manifestar sobre a falibilidade humana, 

quando do julgamento do Recurso Especial Nº 1.293.236 -PB, nos termos do voto do Ministro 

Relator Benedito Gonçalves, que assim se pronunciou:  

                                                           
11 ASSIS, Araken. Manual dos recursos. 7. ed. Revista dos Tribunais, 2013 p, p. 43. 
12 MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa. Duplo grau de jurisdição e efeito suspensivo. In: NERY JUNIOR, Nelson; 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis de acordo com a Lei 

9.756/96. São Paulo: RT. 1999. p. 484. 
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Embora entreveja, na hipótese, a existência de um erro judiciário, advindo de 

uma errônea interpretação das normas processuais aplicáveis à espécie, não se 

pode olvidar que a falibilidade é inerente à condição humana, sendo esta 

constatação um dos fundamentos basilares à consagração, pelo nosso 

ordenamento, do duplo grau de jurisdição. 

 

Além dos aspectos referentes à natureza humana, Ada Pellegrini, Dinamarco e Araújo 

Cintra13 apontam que o principal fundamento para a manutenção do duplo grau de jurisdição é 

sua natureza política, sustentando que nenhum ato estatal deve ficar livre do controle. Dessa 

maneira, para os renomados autores, o argumento principal é que as decisões judiciais não 

podem se furtar às diretrizes de legalidade e justiça. 

Acrescente-se, ainda, como justificativa para a existência do duplo grau de jurisdição, 

a inibição de decisões despóticas em primeira instância, haja vista que o magistrado de primeiro 

grau se cerceia de descuidos no julgamento quando está ciente de que sua decisão poderá ser 

revista por outro órgão do judiciário. 

Portanto, explicados estão os principais motivos que justificam a existência do duplo 

grau de jurisdição, positivado no vigente ordenamento jurídico brasileiro, assim como o é desde 

a época de Revolução Francesa, tanto na França quanto na maioria dos países ocidentais. 

 

1.3 ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

SEGUNDO ANÁLISE DOUTRINÁRIA 

 

Embora existam justificativas plausíveis para a existência do duplo grau de jurisdição, 

a doutrina pátria muito debate sobre o assunto, levantando pontos positivos e também negativos 

de sua manutenção.  

Inicialmente, passa-se a analisar os pontos favoráveis à possibilidade de se ter acesso 

ao duplo grau de jurisdição. Cabe dizer que estes argumentos positivos se relacionam 

diretamente com os motivos que levaram o legislador a buscar o duplo grau, que foram acima 

descritos. 

Há relativo consenso na doutrina de que os principais aspectos positivos do duplo grau 

de jurisdição seriam: minimização de erros cometidos em virtude da falibilidade humana; 

inibição de proferimento de decisões despóticas e arbitrárias; modo eficaz de atenuar a 

                                                           
13 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel; Grinover Ada Pellegrini. Teoria Geral 

do Processo. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 1994. 
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irresignação natural humana; maior possibilidade de uniformização das decisões judiciais; 

reanálise da matéria por um colegiado de juízes mais experientes. 

Defensor dos argumentos favoráveis, Dinamarco14 assim se posiciona: 

 

Muito mais fortes e legítimas que as objeções lançadas no passado são as 

razões que fundamentam o princípio. Delas, as mais importantes são de ordem 

político-institucional e consistem (a) na conveniência de evitar a dispersão de 

julgados e assim promover a relativa uniformização da jurisprudência quanto 

à interpretação da Constituição e da lei federal, o que não seria factível se cada 

um dos milhares dos juízos de primeiro grau decidisse em caráter definitivo; 

b) a necessidade de pôr os juízes inferiores sob o controle dos superiores, 

como modo de evitar desmandos e legitimar a própria atuação do Poder 

Judiciário como um todo. Nesse contexto, o princípio do duplo grau de 

jurisdição constitui elemento do desejável equilíbrio entre a segurança jurídica 

(que aconselha a outorga de tutela jurisdicional com a maior brevidade 

possível) e a ponderação nos julgamentos, responsável pela melhor qualidade 

e maior confiabilidade destes. 

 

Passa-se, então, a analisar cada um dos aspectos positivos acima citados. 

Acerca da minimização de erros cometidos em virtude da falibilidade humana, repita-

se que, devido ao fato de as decisões serem tomadas por seres humanos, estas sempre estão 

passíveis de erros, o que torna imperiosa a faculdade das partes de terem sua matéria 

reanalisada. 

Nesse sentido, confira-se o entendimento da autora Djanira Maria Radamés de Sá: 

 

O juiz é ser falível, que não se pode se supor imune ao cometimento de erros. 

A justiça, como obra humana, também é falível, podendo a sentença de 

primeiro grau ser injusta ou errada, daí decorrendo a necessidade de permitir-

se sua reforma em grau de recurso.15 

 

No que diz respeito a inibição de proferimento de decisões despóticas e arbitrárias, é 

possível dizer que o magistrado de primeiro grau se cercará de maiores cuidados no julgamento, 

não levando ao extremo o seu livre convencimento, quando está ciente de que sua decisão 

poderá ser revista por outro órgão do judiciário. 

O Autor Daniel Amorim16 compartilha deste entendimento. Senão, vejamos: 

                                                           
14 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros Editores, 2001. 

p. 236-237. 
15 DE SÁ, Djanira Maria Radamés. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis de acordo com a lei 9.759/98. 

In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.); NERY JUNIOR, Nelson. Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 

189. 
16 NEVES, Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Editora método, 2009. p. 515. 
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Afirma-se ainda que o princípio do duplo grau de jurisdição é uma forma de 

evitar que o juiz cometa arbitrariedades na decisão da causa, servindo a 

possibilidade de a decisão ser revista como pressão psicológica no juiz para 

que não adote tal postura no processo. Afastar-se-ia, dessa forma, o juiz 

despótico. Reconheça-se que a certeza de que a decisão será única e final, sem 

qualquer hipótese de revisão por um órgão jurisdicional superior, pode levar 

determinados magistrados a decidir sem qualquer preocupação com o respeito 

à lei. 

 

Quanto a irresignação, repita-se que esta é inerente ao ser humano. Permitir que a parte 

sucumbente tenha a oportunidade de ter sua demanda reanalisada por juízo colegiado de 

segunda instância é totalmente proveitoso e também tem consonância com o princípio da 

razoabilidade, como bem ressalta a autora Djanira Maria Radamés17: 

 

Qualquer dos contendores, em processo judicial, deseja que a decisão lhe seja 

favorável. Essa aspiração, parte do patrimônio emocional do ser humano é, 

sem dúvida alguma, bem incorpóreo e, como tal, protegida pela abrangência 

do due process of law. 

Não se pode negar ao vencido, assim, a pretensão a um novo julgamento sobre 

a mesma decisão quando o julgamento lhe é desfavorável. Oferecer a todos os 

litigantes a possibilidade de submeter sua causa a dois conhecimentos 

sucessivos atende ao critério da razoabilidade. 

 

Outro ponto positivo seria a uniformização das decisões judiciais quanto à 

interpretação do texto constitucional e também das leis nacionais e federais, uma vez que esta 

seria impraticável se não existissem órgão recursais convergentes.18 

Por fim, vale ressaltar a melhora na qualidade da prestação jurisdicional quando a 

decisão é tomada pelo órgão colegiado, composto, por sua vez, de juízes mais antigos e 

experientes e, por consequência, mais maduros. 

Daniel Amorim19 acrescenta que, diante da realidade da justiça brasileira, o fato de os 

juízes de segundo grau geralmente terem melhores condições de trabalho, com melhor estrutura 

física e menor volume de trabalho faz com que estes tenham oportunidade de realizar um estudo 

mais aprofundado e minucioso do processo. 

O que se infere dos pontos positivos é que estes são dotados de muita pertinência, 

sobretudo quando tais pontos são trazidos para a prática. Não é raro que erros grosseiros e 

                                                           
17 DE SÁ, In: WAMBIER; NERY JUNIOR, 2005. p. 187. 
18 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Revista de Processo. n. 183. Ano 35 Editora Revista dos Tribunais, 

(maio) 2010. p. 86. 
19 NEVES, 2009. p. 514. 
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decisões manifestamente injustas sejam proferidas e, impedir que as partes sejam possibilitadas 

de terem suas demandas revistas, acarretaria a perpetuação de tais decisões, gerando imensa 

insatisfação às partes e descrédito do poder judiciário. 

Por outro lado, a doutrina elenca alguns aspectos que taxa como negativos. Antes de 

demonstrá-los, cabe ressalvar que as críticas e aspectos negativos se relacionam mais com os 

usos e abusos cometidos pelos operadores do direito do que um demérito do princípio do duplo 

grau em si. Ou seja, as críticas se baseiam mais no que ocorre na prática do que na teoria que 

envolve a concepção do duplo grau de jurisdição. Isto é, o problema do duplo grau de jurisdição 

está mais relacionado com a sua operacionalização e usos do que com a sua concepção. 

Feita a ressalva, passa-se a demonstrar os aspectos negativos referentes ao duplo grau 

de jurisdição elencados pela doutrina. 

Nesse sentido, Fredie Didier20 traz alguns argumentos desfavoráveis. São eles: a 

dificuldade do acesso à justiça, o desprestígio do juízo realizado pela primeira instância; a 

inutilidade do procedimento oral, a dificuldade na descoberta da verdade mais próxima da real 

e a quebra de unidade do poder jurisdicional. 

Daniel Amorim21 acrescenta, ainda, como desvantagens do duplo grau de jurisdição, a 

flexibilização do princípio da celeridade processual e também alerta sobre a possibilidade de 

proferimento de decisões contraditórias. 

Sobre a dificuldade de acesso à justiça comentado por Didier, vale dizer que esta está 

diretamente relacionada à flexibilização do princípio da celeridade, comentada por Daniel 

Amorim. Isto porque, o prolongamento do processo se dá, sobretudo, devido à interposição de 

diversos recursos, que acabam por tornar a prestação mais lenta e, por consequência, dificultam 

o acesso à justiça, tendo em vista a postergação da formação da coisa julgada. 

Vivemos no Brasil um momento no qual os Tribunais estão completamente 

abarrotados, com milhares de processo aguardando julgamentos de recursos. Não é raro que 

alguns recursos demorem anos para serem julgados. 

Portanto, pode-se dizer que, de fato, o acesso ao duplo grau de jurisdição pode vir a 

comprometer a efetividade e celeridade do processo e dificultar o acesso à justiça. 

Outrossim, a interposição exagerada de recursos sobre matérias totalmente pacificadas 

causa extrema morosidade e não vai de encontro apenas à celeridade, mas também ao princípio 

da economia. 

                                                           
20 DIDIER, 2013, p. 23. 
21 NEVES, 2009, p. 516. 
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Em forte crítica do duplo grau de jurisdição, o autor Luiz Guilherme Marinoni22 assim 

se posiciona "o duplo grau, em resumo, é uma boa desculpa para o réu que não tem razão 

retardar o processo". 

Sobre o desprestígio do julgador de primeira instância, as críticas de Didier, Daniel 

Amorim e Marinoni23 são no sentido de que o duplo grau de jurisdição teria relação com a ideia 

de que o juízo de primeira instância não mereceria tamanha confiança ao ponto de solucionar a 

demanda de uma vez por todas. 

Além disso, os autores sustentam que o juízo de primeira instância seria apenas um 

intermediário que presidiria a atividade processual instrutória e opiniões quanto ao mérito, já 

que este só seria decidido definitivamente pelo segundo grau de jurisdição, ressaltando, ainda 

mais, o descrédito. 

Acerca do aspecto negativo do duplo grau que diz respeito à inutilidade da oralidade, 

os autores ressaltam que, embora toda a prova oral seja produzida em primeira instância, sendo 

o primeiro julgador aquele que de fato colhe as provas, a sua decisão não seria definitiva e o 

que importaria de fato seria o que estivesse escrito, uma vez que os recursos são interpostos de 

forma escrita. 

Além disso, para eles, a vinculação do juiz que produziu a prova oral à prolação da 

sentença seria afastada. 

Sobre o tema, cabe transcrever pertinente trecho da obra de Oreste Lapro:24 

 

O sistema processual em vigor, portanto, se por um lado procura garantir a 

oralidade e seus consectários lógicos, a fim de que profira a sentença o 

julgador que participou do processo e teve contato direto com as provas, de 

outro possibilita que essa decisão seja substituída por uma decisão cujo 

prolator não teve nenhum contato com a produção das provas e que julga, 

portanto, com base na documentação dos atos processuais. Podemos concluir, 

então, que o procedimento em segundo grau é um procedimento escrito. 

Destarte, no sistema processual brasileiro, afasta-se com o duplo grau a grande 

vantagem do sistema oral que é a valorização da percepção do julgador, que, 

em contato direto com as partes e com a produção de provas, tem melhores 

condições de extrair a verdade dos fatos...  
 

                                                           
22 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata da sentença. 
SP: RT, 1997, p. 215-216. 
23 MARINONI; ARENHART, 2001, p. 495. 
24 LASPRO, 1995, p. 133. 
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Nesse sentido, considerando que as decisões são proferidas por julgadores que não 

tiveram nenhum contato com a produção de provas, os autores entendem que existe enorme 

possibilidade do proferimento de decisões arbitrárias e injustas. 

Não apenas isso, a doutrina aponta para a maior possibilidade de nos depararmos com 

decisões contraditórias devido ao fato de que o julgador do primeiro grau e do segundo grau 

podem ter interpretações distintas sobre a mesma norma. Assim, considerando que o juízo de 

segundo grau é o responsável pela decisão final, estar-se-ia, mais uma vez, retirando a 

credibilidade do juízo de primeiro grau e inferindo-se que o segundo entendimento estaria 

necessariamente correto. 

Por fim, a doutrina também critica o duplo grau de jurisdição por entender que este 

acarretaria uma quebra de unidade do poder jurisdicional e, nas palavras de Orestes Lapro25: 

 

Se através da jurisdição o Estado tem como principal objetivo a aplicação da 

vontade concreta da lei, as divergências entre as decisões de primeira e 

segunda instância apontam para um conflito na interpretação das normas, o 

que conduz à desestabilização de todo o sistema estatal. 

 

Elencados os pontos positivos e negativos, extrai-se algumas conclusões sobre o tema. 

Embora os argumentos negativos também sejam consistentes, sobretudo no que diz 

respeito à violação da celeridade processual, não se pode dizer que o acesso ao duplo grau de 

jurisdição seria prejudicial às partes. 

Muito pelo contrário. Este se faz extremamente necessário, ainda mais quando 

analisado sob a ótica do que de fato ocorre nos tribunais brasileiros. Da mesma forma que não 

é raro que os recursos demorem a ser julgados, também não é raro se deparar com decisões 

completamente descabidas e despóticas em primeira instância, lastreadas sempre no livre 

convencimento do magistrado. 

Não é razoável, portanto, sobrepor a celeridade à uma prestação judicial justa. Impedir 

as partes de ver sua demanda reapreciada seria uma violação direta ao acesso à justiça. 

Acrescente-se, como denota a autora Djanira Maria Radamés26, que um segundo 

julgamento sobre o processo não mais parte de fatos, mas do resultado da primeira investigação 

e, assim, é revertido de mais serenidade e objetividade, permitindo o alcance de um grau 

superior de verdade e, consequentemente, de mais justiça. 

                                                           
25 LASPRO, 1995, p. 116. 
26 DE SÁ, In: WAMBIER; NERY JUNIOR, 2005. p. 188. 
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Pondera-se que o duplo grau merece ser preservado, mas não necessariamente em face 

de toda e qualquer situação conflitiva concreta. Mecanismos devem ser criados (e o Código de 

Processo Civil de 2015 tratou de se dedicar sobre o tema) para que a prestação jurisdicional se 

dê de forma mais célere e que os recursos com intuito protelatório sejam coibidos, de modo que 

seja encontrado um equilíbrio entre o acesso ao duplo grau e a celeridade. 

 

1.4 O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E SUA CONSTITUCIONALIDADE 

 

No Brasil, delineia-se uma polêmica acerca da condição de garantia constitucional do 

duplo grau de jurisdição. A questão divide a doutrina e, nesse momento, passam-se a expor as 

razões que motivam esta divergência. 

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV, garantiu que "aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". 

Repare-se, então, que não houve, no referido inciso (assim como também não há em 

nenhuma parte do texto constitucional), menção expressa ao princípio do duplo grau de 

jurisdição. No entanto, analisando sob outra ótica, claramente houve menção aos instrumentos 

inerentes ao exercício da ampla defesa e, por esta razão, parte da doutrina defende que o duplo 

grau de jurisdição teria status de princípio constitucional.27 

No passado, a Constituição Imperial de 1824, em seu artigo 158 fez previsão expressa 

ao duplo grau. Entretanto, depois da referida Carta Política, nenhuma delas tratou de o 

mencionar expressamente. 

Tratar-se-ia, portanto, de um princípio implícito? 

Segundo o procurador Adriano Sant’Ana Pedra28, os princípios implícitos seriam 

aqueles que estão escritos nas entrelinhas do texto constitucional, mas que apenas um bom 

intérprete conseguiria visualizar. 

O autor Manoel Gonçalves Ferreira Filho29, ao comentar sobre o artigo 5º da 

Constituição Federal assim dispõe: 

 

                                                           
27 DIDIER, 2013, p. 20. 
28 PEDRA, Adriano Sant'Ana. In: A natureza principiológica do duplo grau de jurisdição. 2006. p.5. 
29 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. v. 1. São Paulo: 

Saraiva, 1997. p. 84. 
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O dispositivo em exame significa simplesmente que a Constituição brasileira 

ao enumerar os direitos fundamentais não pretende ser exaustiva. Por isso, 

além desses direitos explicitamente reconhecidos, admite existirem outros, 

decorrentes dos regimes e dos princípios que ela adota, os quais 

implicitamente reconhece. 

 

Nesse sentido, o que fundamenta o entendimento daqueles que defendem a 

constitucionalidade do duplo grau de jurisdição é justamente o fato de que, embora a 

Constituição Federal não tenha elencado expressamente o duplo grau, este estaria 

implicitamente inserido naquela e teria, portanto, status constitucional. 

Segundo Ada Pellegrini, a constitucionalidade do duplo grau seria inquestionável, 

visto que o seu desrespeito configuraria expressa violação ao princípio constitucional da 

isonomia. 

Nesse sentido, a Autora assim dispõe em sua obra: 

 

Todos aqueles que ingressam em juízo devem ter, em igualdade de condições, 

a possibilidade de pleitear a revisão da sentença, por um Tribunal 

hierarquicamente superior àquele que proferiu a decisão. Se tal possibilidade 

for reservada apenas a alguns, com privilégio, enquanto a outros estará vedado 

esse direito, não podendo recorrer ou recorrendo apenas ao próprio órgão de 

que emanou a sentença, estará de qualquer maneira desrespeitando o princípio 

constitucional da isonomia.30 

 

Além disso, esta parte da doutrina fundamenta a constitucionalidade do duplo grau 

pautando-se no fato de que a própria Constituição estabelece as hipóteses de competência 

originária e em grau de recurso dos tribunais. Logo, ao entender destes doutrinadores, esta seria 

uma demonstração inequívoca da constitucionalidade, eis que a Constituição tratou 

expressamente da sistemática de seu alcance. 

Realmente, ao analisar o texto constitucional, é fácil verificar diversos artigos que 

preveem competências recursais para os tribunais, tais como os artigos102, II e III, 105 II e III, 

108 II, entre outros. 

Todavia, existem algumas hipóteses nas quais a competência originária é do Supremo 

Tribunal Federal, conforme estabelece o Artigo 102, I da Constituição Federal e, tratando-se de 

última instância, não há como se alcançar o duplo grau de jurisdição, já que não há uma 

instância acima do Pretório Excelso. 

                                                           
30 GRINOVER. Ada Pellegrini. Os princípios constitucionais e o Código de Processo Civil. São Paulo: J. 

Bushatsky, 1975. p. 140-3. 
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Assim, mesmo os doutrinadores que entendem pela constitucionalidade do duplo grau 

concordam que este não é um princípio absoluto, exatamente devido à hipótese supracitada, eis 

que sua não aplicação é admitida a depender do caso concreto. 

Mas isto não seria capaz de retirar o status constitucional. Seria apenas uma "exceção 

constitucional a um princípio que também é constitucional", nas palavras de Adriano Santana31, 

e, segundo este Autor, apenas a própria Constituição poderia excepcionar os seus próprios 

preceitos. 

Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Arruda Alvim Wambier32 também concordam que 

o princípio comporta limitações e exemplifica sua afirmação com aquilo que está disposto no § 

3º do artigo 515, do CPC/1973 (Artigo 1.013 CPC/2015), que dispõe que, nos casos de extinção 

do processo sem julgamento do mérito, o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa 

versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento.  

Trata-se de teoria da causa madura, que suprime uma instância processual em hipótese 

excepcional, visto que somente nos casos em que o processo estiver pronto para imediato 

julgamento do mérito é que o dispositivo pode ser aplicado. 

Ou seja, o referido dispositivo permite que o Tribunal, no julgamento de apelação 

interposta contra sentença terminativa, conheça diretamente do mérito, desde que a causa verse 

exclusivamente sobre questão de direito e esteja pronta para julgamento. 

Nesse caso, também há uma relativização do duplo grau, eis que mesmo não havendo 

apreciação do mérito pelo juízo de primeiro grau, é permitido que o órgão ad quem análise o 

mérito, intocado por aquele. 

Acrescente-se, ainda, que a própria Constituição, em seu artigo 98, inciso I, ao tratar 

sobre as causas de menor complexidade, estabeleceu que estas causas poderiam ser revistas 

"por turmas de juízes de primeiro grau" (um duplo grau horizontal, portanto). 

Ora, se a Constituição se preocupou em assegurar o duplo grau nas causas de menor 

complexidade, não poderia ser diferente com as causas mais complexas.  

Também defendendo a constitucionalidade do duplo grau, Eduardo Pellegrini, Nelson 

Nery e Teresa Arruda Alvim Wambier33 acrescentam que o Brasil é signatário do Pacto de San 

Jose da Costa Rica e que, no artigo 8º, n. 2-h do referido pacto, é assegurado o direito de recorrer 

da sentença para juiz ou tribunal superior em se tratando de processo penal. 

                                                           
31 PEDRA, 2006, p. 6. 
32 WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Breves Comentários à 2ª Fase da Reforma do 

Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 140. 
33 Ibid., 2002, p. 140. 



29 
 

 
 
 
 

Segundo tais doutrinadores, essa garantia se estenderia também ao processo civil e, 

como o artigo 5º, § 2º da Constituição recepciona os direitos e garantias previstos em tratos 

internacionais que o Brasil seja parte , por mais este motivo, o duplo grau seria constitucional.  

Por outro lado, a outra parte da doutrina, ainda que minoritária, não compartilha deste 

entendimento e acredita que o duplo grau de jurisdição não tem status constitucional, nem 

mesmo o considera um princípio implícito. 

Contrapondo-se ao que fora acima explicado, o Autor Luiz Guilherme Marinoni34 

entende que "o duplo grau de jurisdição no processo civil não está inafastavelmente garantido 

pela Constituição" 

Nessa mesma esteira, o doutrinador Daniel Amorim entende que o fato da Constituição 

Federal prever um sistema recursal e designar as competências dos tribunais, não quer dizer 

que todas as demandas devem ser necessariamente reapreciadas por eles e, portanto, o duplo 

grau não seria constitucional. Vejamos35: 

 

Esse é o melhor entendimento, não se podendo entender que a mera previsão 

constitucional de diversos tribunais seja suficiente para daí concluir pela 

previsão implícita do duplo grau de jurisdição. A existência de tais tribunais 

garante o sistema recursal, mas não consagra o duplo grau de jurisdição, não 

sendo correto se entender que, somente pela razão de existirem tribunais, toda 

e qualquer demanda deva ser reexaminada por um deles. 
 

Outro argumento contrário a constitucionalidade do duplo grau diz respeito ao fato de 

o legislador ordinário poder derrogá-lo em casos especiais  

Fredie Didier compartilha do mesmo entendimento. Senão, vejamos: 

 

Na verdade, o princípio do duplo grau de jurisdição não chega a constituir 

numa garantia, pois a Constituição Federal a ele apenas se refere, não o 

garantindo. A única Constituição que tratou o duplo grau de jurisdição como 

garantia absoluta foi a se 1824; as demais deixaram de se lhe conferir tal 

atributo. A atual Constituição Federal apenas prevê o princípio do duplo grau 

de jurisdição, não tratando de disciplina-lo como garantia. 

Sendo assim, é possível haver exceções ao princípio, descerrando-se o 

caminho para que a legislação infraconstitucional restrinja ou até elimine 

recursos em casos específicos.36 

 

                                                           
34 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil. v. 2. 

Revista dos Tribunais, 2015. p. 508. 
35 NEVES, 2009, p. 517. 
36 DIDIER, 2013, p. 25. 
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O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 201297-1, entendeu que 

duplo grau de jurisdição não é um princípio constitucional implícito ao afirmar que a própria 

Constituição admite a existência de decisões em grau único de jurisdição não apenas nos casos 

que especifica, como os de ações originárias perante o Supremo Tribunal Federal, mas também 

genericamente, ao admitir, no artigo 102, III, recurso extraordinário nas causas decididas em 

única instância, quando ocorre hipótese prevista numa das letras “a”, “b” ou “c”, do mesmo 

dispositivo. 

Há, ainda, outro argumento analisado pela Suprema Corte suscitado no voto do 

Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento do RHC 79785-RJ, na qual este assim se 

manifesta: “toda vez que a Constituição prescreveu para determinada causa a competência 

originária de um Tribunal, de duas uma: ou também previu recurso ordinário de sua decisão 

(CF, arts. 102, II, a; 105, II, a e b; 121, §4°, III, IV e V) ou, não o tendo estabelecido, é que o 

proibiu". 

Nesse sentido, embora parte da doutrina entenda pela constitucionalidade do duplo 

grau, deste entendimento não compartilha a jurisprudência do Pretório Excelso. 

É enorme a discussão doutrinária sobre o tema, mas pode-se constatar que o duplo 

grau de jurisdição é regra do sistema e que, devido ao fato de o legislador infraconstitucional 

poder afastá-lo em determinadas hipóteses para que se faça valer a celeridade e a economia 

processual, este não é um princípio absoluto. 

Entretanto, não entendê-lo como uma garantia constitucional é realizar uma 

interpretação limitada ao texto constitucional, tampando-se os olhos diante de um princípio 

claramente implícito no artigo 5º da Constituição Federal.  
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CAPÍTULO 2 - O JULGAMENTO MONOCRÁTICO DOS RECURSOS 

 

Conforme ressaltado no capítulo 1 deste trabalho, o Código de Processo Civil admite 

que, em grau recursal, excepcionalmente, as decisões possam ser proferidas por um único 

julgador, em vez de levadas ao colegiado. Trata-se do julgamento monocrático dos recursos, 

tema ora abordado. 

Neste capítulo serão demonstradas as hipóteses previstas no Código de Processo Civil 

de 1973 que permitiam a aplicação do julgamento monocrático, bem como as inovações trazidas 

pelo diploma agora em vigor, o Código de Processo Civil de 2015. 

Em um segundo momento, será explicitado o conceito do princípio processual da 

celeridade e, então, será demonstrado como tal princípio se relaciona com as possibilidades 

previstas pelo legislador de julgamento monocrático dos recursos. 

 

2.1 O JULGAMENTO MONOCRÁTICO E AS HIPÓTESES DE SUA APLICAÇÃO NO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E 2015 

 

Como minuciosamente explicitado no capítulo 1 da presente monografia, embora, via 

de regra, o que se procure ao interpor um recurso seja a obtenção de uma decisão colegiada, 

existem situações exaustivamente tratadas no Código de Processo Civil que conferem ao relator 

a prerrogativa de proferir uma decisão monocrática, julgando unipessoalmente o recurso. 

A redação original do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973 - que elencava 

as possibilidades de um juízo monocrático -, sofreu diversas alterações durante os aproximados 

43 anos em que este diploma legal esteve em vigor. 

O que estas mudanças denotam é um aumento gradativo dos poderes conferidos ao 

desembargador relator, conforme será demonstrado adiante. 

Na redação original do Código de Processo Civil de 1973 existia a previsão, no 

referido artigo 557, de julgamento monocrático em uma única hipótese, qual seja, o julgamento 

dos agravos de instrumento inadmissíveis e manifestamente improcedentes. Sua redação era, 

no primeiro momento, a seguinte: 

 

Art. 557. Se o agravo for manifestamente improcedente, o relator poderá 

indeferi-lo por despacho. Também por despacho poderá convertê-lo em 

diligência se estiver insuficientemente instruído. 
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Parágrafo Único. Do despacho de indeferimento caberá recurso para o órgão 

a que competiria julgar o agravo. 

 

Ou seja, diante de uma peça recursal de Agravo de Instrumento, o desembargador 

relator poderia indeferi-la de plano se entendesse estar incluída na hipótese acima descrita. 

No mais, caberia ao relator, em breve síntese, relatar o processo e prepará-lo para ser 

levado ao colegiado. Na hipótese de o Agravo de Instrumento estar insuficientemente instruído, 

poderia o relator, ainda, convertê-lo em diligência. 

A título elucidativo, quando convertesse em diligência, deveria o relator proferir 

decisão na qual especificaria os elementos pendentes de complementação antes de ser levado a 

julgamento. Cumprida a diligência, o processo retornaria ao seu curso normal. Em outras 

palavras, seria a complementação do recurso antes deste ser apreciado no mérito. 

Reparem, assim, que a decisão monocrática era permitida apenas quando do 

julgamento do recurso de agravo de instrumento, sendo proibido, portanto, o julgamento 

monocrático da apelação e demais recursos. 

Frise-se, também, que o artigo em comento possibilitou a interposição de recurso 

diante de uma decisão monocrática de indeferimento. Trata-se do recurso inominado para o 

colegiado. Diante da omissão do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram o prazo de 

5 dias para a interposição do mesmo. 

Com o advento da Lei 9.139/1995, o artigo 557 foi alterado, sua redação foi ampliada 

e passou a ser a seguinte: 

 

Art. 557 - O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, 

improcedente, prejudicado ou contrário à súmula do respectivo tribunal ou 

tribunal superior. 

Parágrafo único - Da decisão denegatória caberá agravo, no prazo de 5 (cinco) 

dias, ao órgão competente para o julgamento do recurso. Interposto o agravo 

a que se refere este parágrafo, o relator pedirá dia. 

 

Ou seja, confirmando a assertiva de que os poderes do relator foram aumentando 

gradativamente, veja-se que a nova redação, de fato, conferiu novos poderes ao relator. 

Nesta nova redação, além de manter os poderes anteriormente conferidos ao relator, o 

legislador optou por aumentar substancialmente as possibilidades do julgamento monocrático. 

Ao utilizar o termo “recurso”, o legislador estendeu a redação anterior. Não se tratava 

mais de possibilidade de proferimento de decisão monocrática apenas no agravo de 

instrumento, mas sim em todos os recursos. 
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E mais: além de permitir o indeferimento de agravos manifestamente improcedentes, 

como versava anteriormente, acrescentou a possibilidade de o relator poder negar seguimento 

a recursos prejudicados, inadmissíveis ou contrários à súmula do respectivo tribunal ou tribunal 

superior. 

Com relação às alterações do parágrafo único, temos que o legislador resolveu se 

posicionar diante da omissão legislativa que levou a doutrina e a jurisprudência a regulamentar 

o recurso inominado. A partir dessa alteração surgiu a previsão expressa da possibilidade de se 

interpor um agravo (chamado de interno), no prazo de 5 dias, também para o colegiado. 

Interposto o agravo, caberia ao relator pedir dia para julgamento e, então, levar a 

matéria a apreciação do colegiado. 

Por fim, a última alteração na redação do artigo 557 do Código de Processo Civil de 

1973, que prevaleceu até o advento do Código de Processo Civil de 2015, é fruto da Lei nº 

9.756/98, que teve, então, a seguinte redação: 

 

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.  

§ 1º-A - Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou 

com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal 

Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.  

§ 1º - Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao órgão competente 

para o julgamento do recurso, e, se não houver retratação, o relator apresentará 

o processo em mesa, proferindo voto; provido o agravo, o recurso terá 

seguimento.  

§ 2º - Quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, o tribunal 

condenará o agravante a pagar ao agravado, multa entre um a dez por cento 

do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso 

condicionada ao depósito do respectivo valor. 

 

Na última redação do artigo, além de terem sido mantidas todas as prerrogativas 

anteriormente conferidas ao relator, foi incluída dentro das atribuições da decisão unipessoal, a 

possibilidade negar seguimento a recurso com fundamento na orientação predominante 

(Súmula e Jurisprudência dominante) do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 

Federal e não apenas em súmula, como versava anteriormente. 

Tal alteração legislativa confirmou a crescente valorização da jurisprudência dos 

tribunais superiores que ocorria à época. Acrescente-se, ainda, que o termo “jurisprudência 

dominante” é extremamente amplo e confere muitos poderes ao relator, já que não há uma 

definição precisa sobre o que seria dominante ou não. 
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Outrossim, foi acrescida a possibilidade reversa, ou seja, de dar provimento (e não 

apenas negar seguimento) ao recurso na hipótese em que a decisão recorrida estiver em 

manifesto desacordo com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, 

ou de Tribunal Superior. 

Quanto ao agravo interno, este foi mantido com algumas alterações. Primeiramente, 

acrescentou-se a possibilidade de retratação do desembargador relator. Além disso, em vez de 

o relator pedir dia para julgamento, passou-se a prever que este deveria apresentar o recurso em 

mesa para julgamento. 

Com a inovação trazida no parágrafo 2º, temos que o legislador optou por desencorajar 

a interposição de agravos internos com intuito protelatório. Nesta redação, na hipótese de o 

agravo interno ser manifestamente inadmissível ou infundado, conferiu-se poder ao tribunal 

para condenar o agravante a pagar ao agravado, multa entre um a dez por cento do valor da 

causa corrigido, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do 

respectivo valor. 

Feita a demonstração de todas as alterações legislativas que alteraram a dinâmica do 

julgamento monocrático durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, resta 

demonstrada a evolução dos poderes do desembargador relator. 

Primeiro, o caso era de mero indeferimento. Depois, de negativa de seguimento, e, 

mais adiante, de inadmissibilidade, provimento e desprovimento, permitindo-se a análise do 

mérito recursal por via monocrática. 

É possível dizer, portanto, que o relator deixou de ser mero examinador de requisitos 

de admissibilidade recursal e passou a, cada vez mais, decidir unipessoalmente o mérito do 

recurso no que tange a algumas matérias previstas dentro do artigo 557 do CPC/1973. 

No bojo destas alterações, constata-se que tais poderes foram surgindo pari passu com 

o aumento da morosidade do Judiciário, que, diante de números exacerbados de processos, 

acabou por não conseguir prestar uma tutela jurisdicional de maneira célere. 

Quanto ao Código de Processo Civil de 2015, o seu artigo 932 tratou de disciplinar os 

poderes e deveres do desembargador relator, enquanto o artigo 1.021 disciplinou o agravo 

interno. 

Confira-se o referido artigo 932, in verbis: 

 

Art. 932.  Incumbe ao relator: 
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I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção 

de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das 

partes; 

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de 

competência originária do tribunal; 

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha 

impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 

IV - negar provimento a recurso que for contrário a: 

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou 

do próprio tribunal; 

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; 

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

ou de assunção de competência; 

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao 

recurso se a decisão recorrida for contrária a: 

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou 

do próprio tribunal; 

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; 

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

ou de assunção de competência; 

VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando 

este for instaurado originariamente perante o tribunal; 

VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso; 

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do 

tribunal. 

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator 

concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício 

ou complementada a documentação exigível. 

 

No que tange às alterações referentes ao julgamento monocrático dos recursos, o artigo 

acima regulamentou o tema nos incisos III, IV, V e em seu parágrafo único. 

Tais incisos se relacionam ao antigo artigo 557 do CPC/1973, além de trazerem 

significantes inovações. 

Enquanto o caput da redação do artigo 557, apresentada no Código de 1973, 

determinava que o relator deveria negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, 

improcedente ou prejudicado, o inciso III do artigo 932 do CPC/2015 incumbiu ao relator não 

conhecer dos recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenha impugnado 

especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 

Veja que não se trata mais de negativa de seguimento, mas sim de negar conhecimento. 

Além disso, enquanto o antigo artigo 557 tratou dos recursos manifestamente improcedentes, o 

Novo Código tratou de abordar os recursos inadmissíveis, prejudicados, ou que não tenham 
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impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em referência ao 

entendimento sumulado no STJ através do enunciado de número 182. 

Trata-se de uma alteração que restringiu -e muito- os poderes do relator. Isto porque, 

assim como “jurisprudência dominante”, a expressão “manifestamente improcedente” era 

muito ampla e acabava por acarretar abusos quando do julgamento monocrático. 

Quanto à alínea “a” do inciso IV artigo 932 do novo Código de Processo Civil, esta 

também se relaciona ao caput do antigo artigo 557. O novo diploma processual conferiu ao 

relator poderes para negar provimento, em vez de seguimento, a recurso que for contrário a 

súmula do STF e STJ ou do próprio Tribunal. 

Note-se que o Novo Código, em consonância com a redação dada pela Lei 9.139/1995, 

voltou a privilegiar as súmulas editadas pelo próprio tribunal de origem, e não apenas aquelas 

do STJ e STF, paradigma explicitamente proposto na exposição de motivos do Novo Código 

de Processo Civil, que privilegia a força dos precedentes judiciais e a uniformização da 

jurisprudência. 

No que diz respeito a alínea “b”, por mais uma vez se relacionando ao artigo 557 do 

CPC/1973, esta conferiu poderes ao relator para negar provimento (e de novo, em vez de 

seguimento) a recursos contrários a acórdão proferido pelo STJ ou STF em julgamento de 

recursos repetitivos. 

Além disso, a alínea “c” do inciso IV também permitiu que o relator negasse provimento 

ao recurso que for contrário a entendimento formado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas e de assunção de competência, institutos novos que, portanto, não possuem relação 

com o CPC1973. 

Frise-se, mais uma vez, que o Novo Código retirou de seu texto o termo “jurisprudência 

dominante”, passando a tratar apenas de questões sumuladas ou decididas em julgamento de 

repetitivo, entendimento formado em incidente de resolução de demandas repetitivas e de 

assunção de competência. 

É possível afirmar que isso se deu, principalmente, devido à imensa dificuldade na 

realidade brasileira de se definir o que seria jurisprudência dominante, haja vista a imensa 

quantidade de decisões conflitantes proferidas pelos tribunais superiores. 

Por fim, o inciso V, por sua vez, tratou das hipóteses nas quais o relator pode dar 

provimento monocrático ao recurso. 

É fundamental ressaltar que o legislador se preocupou em assegurar os princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao positivar que somente será possível dar 



37 
 

 
 
 
 

provimento a algum recurso depois de facultada a apresentação de contrarrazões. O referido 

inciso está em plena consonância com os artigos 5º LV da Constituição Federal e artigo 10 do 

CPC/2015, que assim dispõe: 

 

Art. 5 – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(…) 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos 

a ela inerentes; 

 

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 

 

Quanto às hipóteses nas quais o relator, monocraticamente, pode dar provimento ao 

recurso, temos que, o legislador utilizou o mesmo raciocínio das alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso 

IV. 

Ou seja, o legislador conferiu ao relator (após a apresentação de contrarrazões) poderes 

para dar provimento ao recurso se a decisão for contrária a súmula do STF, do STJ ou do próprio 

tribunal, a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos e em 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

competência. 

O inciso V, do artigo 932 do atual diploma processual tem sua correspondência no § 

1º-A do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973, que versava também sobre as hipóteses 

nas quais o relator poderá dar provimento ao recurso. Contudo, contemplou as mesmas 

inovações explicadas quando aqui tratadas as alíneas do inciso IV. 

Em uma análise final do artigo 932 do CPC/2015, temos que, com muito brilhantismo, 

em seu parágrafo único, o legislador tratou de positivar que, antes de considerar inadmissível o 

recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício ou 

complementada a documentação exigível. 

Trata-se de inovação que tem como finalidade acabar com o formalismo exacerbado 

do judiciário que, por muitas vezes, acaba por dificultar o acesso à justiça e acarreta 

cerceamento de defesa. 

Acrescente-se que esta preocupação é um dos pontos basilares do novo Código de 

Processo Civil, que, inclusive, ao versar sobre as normas fundamentais do processo civil, 
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abordou expressamente o tema em seu artigo 4º, consagrando o princípio da primazia da decisão 

de mérito. Veja-se: 

 

Art. 4. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral 

do mérito, incluída a atividade satisfativa. 

 

Fredie Didier Júnior assim dispõe sobre o referido princípio37: 

 

O CPC consagra o princípio da primazia da decisão do mérito. de acordo com 

esse princípio, deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tê-la como 

objetivo e fazer o possível para que ocorra. A demanda deve ser julgada - seja 

ela a demanda principal (veiculada pela petição inicial), seja um recurso, seja 

uma demanda incidental. 

 

Resta, portanto, comprovada e fundamentada a preocupação do legislador em garantir 

que as partes tenham o mérito de sua demanda apreciado, sem deixar com que formalismos 

impeçam a prestação jurisdicional. 

Finda, portanto, a análise do artigo 932 do Novo Código de Processo Civil. A partir de 

então, serão demonstradas as mudanças ocorridas no âmbito do agravo interno. 

Esclareça-se, apenas, que as mudanças do posicionamento do magistrado diante das 

mudanças trazidas pelo artigo 932 do Novo Código de Processo Civil serão abordadas em 

tópico específico. 

Feito o esclarecimento, passa-se a analisar o dispositivo legal que tratou do agravo 

interno no novo Código de Processo Civil, o artigo 1.021, anteriormente disciplinado no 557 § 

1º e § 2º do CPC/1973: 

 

Art. 1.021.  Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o 

respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras 

do regimento interno do tribunal. 

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente 

os fundamentos da decisão agravada. 

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para 

manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, 

não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, 

com inclusão em pauta. 

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão 

agravada para julgar improcedente o agravo interno. 

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou 

improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão 

                                                           
37 DIDIER, Fredie. Curso de direito processual civil. 17. ed. v. 1. Editora Jus Podvm, 2015. p. 136. 
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fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 

um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito 

prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do 

beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. 

 

Assim como o Código de Processo Civil de 1973, o Código de Processo Civil de 2015 

também disciplinou a interposição do agravo interno para o respectivo órgão colegiado diante 

de uma decisão monocrática. Desta vez, o legislador se preocupou em ressaltar que o Agravante 

deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada que, como dito 

anteriormente, se relaciona ao entendimento sumular do STJ de número 182. 

O prazo para o referido recurso passou a ser de 15 dias úteis, em vez de 5 dias corridos, 

como previsto anteriormente. O legislador também previu a possibilidade da retratação, assim 

como já era feito e, em vez de ser levado em mesa, determinou que o recurso seja incluído em 

pauta de julgamento, garantindo aos advogados a certeza e a previsibilidade sobre o dia em que 

seu recurso será julgado. 

Em relevante acréscimo, o parágrafo 3º do artigo em comento vedou que o relator se 

limite à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para decidir pela improcedência do 

agravo interno. Na prática, esta inovação veio para acabar com votos idênticos que, 

recorrentemente, eram proferidos quando do julgamento do agravo interno. 

Sobre o tema, Marinoni38 bem assevera que: 

 

A imposição legal de atenção ao caso concreto como meio de evitar a 

litigância padronizada, sem conexão com os fatos da causa, evidenciada pela 

necessidade impugnação específica dos fundamentos da decisão e de 

elaboração de distinções entre os casos, não grava apenas as partes e os 

advogados. Na mesma linha, o novo Código veda ao relator se limitar à 

reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar procedente o 

agravo interno (art. 1.021, §3º). Com isso o novo Código não só estimula a 

atenção para o caso concreto, mas também visa a prestigiar um diálogo 

congruente entre o juiz e as partes como “cardine della ricerca giudiziaria”. 

 

Por fim, os parágrafos 4º e 5º do artigo 1021 do Novo Código de Processo Civil, 

trataram da aplicação de multa diante de agravo declarado manifestamente inadmissível ou 

improcedente pela unanimidade do órgão colegiado. 

O parágrafo 2º do antigo artigo 557 também fazia tal previsão, de modo que a novidade 

foi a alteração quanto ao percentual de aplicação da multa, que anteriormente poderia ser fixada 

                                                           
38 MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2015, p. 537. 
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entre 1 e 10% do valor corrigido da causa e passou a ser permitida a fixação entre 1 e 5% do 

valor da causa. 

O parágrafo 5º do artigo 1021, assim como o parágrafo 2º do artigo 557 do CPC/1973, 

condicionou a interposição de qualquer outro recurso ao prévio pagamento da multa acima 

explicitada, mas positivou que existem exceções: tanto a fazenda pública, quanto o beneficiário 

da gratuidade de justiça farão o pagamento da multa apenas no final. 

Feita a demonstração de todo o histórico recente dos artigos que versam sobre o 

julgamento monocrático, um outro ponto se faz extremamente relevante e merece ser abordado 

no presente trabalho. 

Analisando os dispositivos legais estudados anteriormente, é possível perceber que não 

há qualquer alusão à possibilidade de que o advogado suba a tribuna para sustentar oralmente 

o seu agravo interno. 

Devido ao número exacerbado de processos em trâmite perante o poder Judiciário, 

pode-se dizer que a sustentação oral é uma das mais importantes ferramentas ao alcance do 

advogado.  

Isso se dá, sobretudo, porque, na prática forense, o que se vê nos tribunais, em 

princípio, é que quem tem o melhor (ou todo) conhecimento do objeto do recurso é o seu relator. 

Os desembargadores revisores e vogais, em regra, não estão inteirados sobre os processos a que 

estão vinculados (inclusive, ainda que apenas en passant, vale dizer que o Novo Código de 

Processo Civil extinguiu a revisão recursal, estendendo a todos os recursos apenas a relatoria). 

Ressalve-se que o fato de o vogal e o revisor não estarem inteirados sobre a matéria 

do recurso acaba por acarretar uma falsa colegialidade. Isto porque, muitas vezes, nem sabendo 

ao certo a matéria que está sendo julgada, o revisor e os vogais votam apenas acompanhando o 

relator, com o intuito de esvaziar as gavetas e terem um recurso a menos para julgar. 

Diante desse panorama, é possível afirmar que a sustentação oral é um meio 

extremamente eficaz para que o advogado possa demonstrar sua tese ao órgão colegiado, posto 

que, durante a sustentação - que ocorre em até 15 minutos -, é possível assegurar que os 

julgadores ouvirão as razões recursais de uma ou ambas as partes. 

Se bem aproveitado o tempo, o advogado tem a chance efetiva de demonstrar os 

detalhes da lide, documentos importantes, alguns pontos aos quais não tenham sido observados, 

além de demonstrar quais são os artigos e eventuais súmulas que devem ser aplicadas ao caso. 
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Outrossim, acrescente-se que a sustentação oral também é garantidora de diversos 

princípios constitucionais, tais quais o contraditório e, sobretudo, a ampla defesa (Artigo 5º, 

inciso LV da Constituição Federal). 

Em que pese sua importância, como dito acima, não existe uma disposição recente que 

garanta ao advogado a oportunidade de sustentar oralmente as razões de seu agravo interno. Ao 

tratar sobre os recursos passíveis de sustentação oral, o artigo 937 do CPC/2015 assim dispõe: 

 

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, 

o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos 

casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo 

improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas 

razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 

1.021: 

I - no recurso de apelação; 

II - no recurso ordinário; 

III - no recurso especial; 

IV - no recurso extraordinário; 

V - nos embargos de divergência; 

VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; 

VII - (VETADO); 

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que 

versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; 

 

Repare que, no artigo acima, o inciso VII foi vetado. Veja-se qual era sua redação: 

 

VII – no agravo interno originário de recurso de apelação, de recurso 

ordinário, de recurso especial ou de recurso extraordinário 

 

É notório, portanto, que houve preocupação por parte do legislador em garantir aos 

advogados a possibilidade de sustentar oralmente as razões do seu agravo interno.  

Quando da elaboração do projeto do Novo Código, esta matéria foi objeto de caloroso 

debate, mas acabou sendo vetada pela então Presidente da República e a previsão da sustentação 

oral dos agravos internos não integrou a versão final do Novo Código de Processo Civil. 

O entendimento da desnecessidade de sustentação oral quando do julgamento dos 

agravos internos, mesmo antes do projeto do Novo Código, já estava positivado no artigo 159 

do regimento interno do Superior Tribunal de Justiça.39 

                                                           
39 Art. 159. Não haverá sustentação oral no julgamento de: 

caráter antecedente; 

(...) 

IV - agravo, salvo expressa disposição legal em contrário; 

file:///C:/Users/msales/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G1U3HF5C/l
file:///C:/Users/msales/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G1U3HF5C/l
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É farta a jurisprudência no referido tribunal afirmando que a ausência de sustentação 

no agravo interno não viola o princípio da ampla defesa e tampouco configura cerceamento de 

defesa. Veja: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 

SUSTENTAÇÃO ORAL. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO 

SINGULAR AUTORIZADO PELO ART. 557 DO CPC. TESE RECURSAL 

EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE 

SUPERIOR.  FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA REALIZAÇÃO DO 

ATO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. FURTO. PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO À HIPÓTESE. ACUSADO 

REINCIDENTE. 

MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. 

INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 

1. Não se verifica o aventado cerceamento de defesa em razão da alegada 

ausência de oportunidade para a realização de sustentação oral, pois o 

art. 557, caput, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente 

na seara penal, expressamente autoriza o julgamento monocrático pelo 

relator quando a tese recursal estiver em confronto com a jurisprudência 

dominante deste Sodalício. 

2. A falta de previsão de sustentação oral no julgamento do agravo regimental, 

nos termos do art. 159 do RISTJ, não viola o princípio da ampla defesa. 

Precedentes. 

3. Cuidando-se a hipótese de furto praticado por acusado reincidente, inviável 

é o reconhecimento do crime bagatelar, dada a maior reprovabilidade da 

conduta. 

4.  Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no REsp 1497910/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA 

RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA 

TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 15/06/2015) 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA 

COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. SUSTENTAÇÃO 

ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 

CONTRABANDO. MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. INTRODUÇÃO DE 

COMPONENTES. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA 

CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão do relator que dá 

provimento a recurso, nos termos do art. 557, § 1º-A, do CPC c/c 3º do CPP, 

tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão 

colegiado, mediante a interposição de agravo 

regimental. 

2. A ausência de previsão de sustentação oral no julgamento do agravo 

regimental, nos termos do art. 159 do RISTJ, não viola do princípio da 

ampla defesa. 

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a introdução 

de componentes de máquinas caça-níqueis em território nacional configura o 
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crime de contrabando, sendo inaplicável o princípio da insignificância, em 

razão dos bens jurídicos tutelados, mensuráveis não apenas economicamente. 

4. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no REsp 1205168/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA 

TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 06/03/2015) 

 

Quando da elaboração do Novo Código, o então Ministro da Justiça compartilhou do 

entendimento do STJ e optou por fazer um pedido o veto do inciso VII do artigo 937. Também 

nesse sentido foi o entendimento da então Presidente da República, que vetou o referido inciso 

do diploma processual. 

A mensagem nº 56, de 16 de março de 2015, trouxe as razões que fundamentaram os 

vetos em relação a sete dispositivos do Novo Código. Estes foram os fundamentos com relação 

ao artigo 937, inciso VII: 

 

A previsão de sustentação oral para todos os casos de agravo interno resultaria 

em perda de celeridade processual, princípio norteador do novo Código, 

provocando ainda sobrecarga nos Tribunais. 

 

Veja-se então, que a Presidente justificou seu veto citando a celeridade processual, 

princípio este norteador do Novo Código. Para ela, se fosse possível que ocorresse a sustentação 

oral quando do julgamento dos agravos internos, os Tribunais ficariam sobrecarregados e a 

celeridade processual seria impraticável. 

Todavia, o mais gravoso acerca deste tema é que, uma vez que o desembargador relator 

julgue monocraticamente o recurso - ainda que em manifesta violação legal e de maneira 

totalmente arbitrária, o que não é raro na pratica forense - automaticamente é perdida a chance 

de o advogado sustentar suas razões na tribuna. 

Com a devida vênia ao entendimento do STJ, impedir que as razões do agravo interno 

sejam sustentadas oralmente configura um nítido cerceamento de defesa, eis que, se por um 

lado a celeridade processual deve ser preservada, por outro, esta não pode se sobrepor aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que se impeça o advogado de sustentar 

na tribuna as razões de seu recurso, mesmo diante de uma decisão monocrática arbitrária que 

sequer observou os limites impostos pela lei. 

Feita a análise histórica das alterações recentes dos artigos que disciplinam o 

julgamento monocrático e também tecidos comentários acerca da impossibilidade da 

sustentação oral dos agravos internos, no próximo tópico será abordada a relação entre esta 

modalidade de julgamento e o princípio da celeridade. 
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2.2 O PRINCÍPIO DA CELERIDADE ATRELADO AO JULGAMENTO MONOCRÁTICO 

DOS RECURSOS  

 

Como dito, neste tópico será abordada a conexão entre o princípio da celeridade e o 

julgamento monocrático dos recursos. 

Em um primeiro momento, cabe conceituar o princípio da celeridade, que está 

constitucionalmente garantido no artigo 5º, inciso LXXVIII desde o advento da Emenda 

Constituição 45/2004. 

Tal artigo prevê que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 

Este princípio se relaciona, intimamente, com o princípio da duração razoável do 

processo e também com a ideia de economicidade. Diz respeito, portanto, à construção de um 

provimento judicial final justo e no menor intervalo de tempo. 

É possível dizer que o princípio da celeridade busca uma atividade processual que, 

sem comprometer os demais postulados do processo, atenda à expectativa das partes em um 

lapso temporal adequado e útil para elas. Portanto, a celeridade processual está associada à ideia 

de garantir ao jurisdicionado o acesso a um processo sem dilações indevidas. 

A ideia de celeridade, portanto, não está ligada ao fato do processo ser julgado de 

maneira rápida, mas sim em um menor espaço de tempo possível, desde que observadas, de 

maneira razoável, todas as garantias das partes. 

Ao tratar sobre a prestação judicial dentro de um prazo razoável, Freddie Didier40 faz 

menção ao princípio da duração razoável do processo e cita o artigo 8.1 do Pacto de San José 

da Costa Rica - o qual o Brasil é signatário. Veja -se o artigo in verbis: 

 

Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um 

prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, 

estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal 

formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações 

de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 

 

Devido à previsão constitucional de que os direitos humanos constantes nos tratados 

internacionais integram e complementam o catálogo de direitos constitucionais, vemos que 

                                                           
40 DIDIER, 2013, p. 93-94. 
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mesmo antes do advento da Emenda Constitucional nº 45 - que reformou constitucionalmente 

o poder judiciário e incluiu o inciso LXXVIII ao artigo 5º da CF - já existia norma constitucional 

que impunha uma decisão judicial em um lapso de tempo razoável. 

Nesse mesmo sentido, o Novo Código de Processo Civil também tratou de positivar a 

necessidade de obtenção da prestação judicial em um período de tempo razoável e, inclusive, 

esclareceu que este direito se aplica à fase executória. 

De acordo com o artigo 139 do referido diploma, que versa sobre as incumbências do 

juiz, o inciso II elenca que uma das incumbências é "velar pela razoável duração do processo": 

 

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: 

I - assegurar às partes igualdade de tratamento; 

II - velar pela duração razoável do processo; 

 

Além deste dispositivo, merece ser relacionado o artigo 4o, também do Novo Código 

de Processo Civil, que assim dispõe: 

 

Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral 

do mérito, incluída a atividade satisfativa. 

 

Este último artigo está situado no capítulo 1 do  Novo Código de Processo Civil, que, 

por sua vez, trata das normas fundamentais do processo civil. Repita-se que o legislador se 

preocupou em tratar sobre a razoável duração do processo com relação aos mecanismos de 

execução, na medida em que o artigo deixa absolutamente claro que a duração do processo 

também deve ser observada na fase de execução, ao dizer "incluída a atividade satisfativa". 

Além disso, como explicado no capítulo anterior, o Novo Código de Processo Civil se 

preocupou em garantir às partes o direito ao julgamento do mérito, de modo que o magistrado 

não deve se apegar a formalidades que possam ser superadas. 

Temos, então, que passa a ser princípio geral do Novo Código de Processo Civil a 

garantia de que o processo deve, de fato, gerar a satisfação do direito devido ao seu titular em 

um prazo razoável. 

Cabe, então, associar o princípio da celeridade ao julgamento monocrático, objeto de 

estudo no presente trabalho. 

Incialmente, é importante esclarecer que, sob uma ótica genérica, o julgamento 

monocrático ajudou a desafogar os Tribunais. Trata-se, portanto, de um meio legítimo e 
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eficiente, capaz de garantir que a celeridade processual possa ser posta em prática. Aliás, foi 

em nome da celeridade processual que houve diversas mudanças legislativas ampliando poderes 

dos magistrados, especialmente, através do julgamento monocrático dos recursos. 

Isto porque, uma decisão monocrática proferida pelo relator, pelo menos em uma 

primeira análise, diminui o tempo de tramitação de um processo no tribunal, bem como reduz 

o número de demandas a serem julgadas pelo órgão colegiado na sessão de julgamento, 

contribuindo para a redução da morosidade que assola o poder judiciário 

Na prática, quando um único julgador analisa a demanda e não precisa levá-la para a 

sessão (liberando-se do risco de que o vogal ou o revisor peçam vista dos autos e, com isso, o 

julgamento se protraia no tempo) é certo que o julgamento se faz de maneira extremamente 

mais célere. Mas repita-se: pelo menos em uma primeira análise. 

Diga-se “primeira análise” porque nem sempre o julgamento monocrático prestigia e 

faz jus ao princípio da celeridade processual, eis que, uma vez interposto o agravo interno, o 

julgamento poderá ser, inclusive, mais demorado, posto que o recurso, depois de ter sido 

julgado monocraticamente, será julgado pela turma. Serão, então, dois julgamentos. Além da 

possibilidade (ainda que remota, mas não inexistente) de anulação do julgamento monocrático 

pelo STJ, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal Estadual a fim de se preservar o 

colegiado. 

Ressalte-se, também, que uma decisão monocrática poderá ser objeto de embargos de 

declaração a serem julgados monocraticamente, agravo interno a ser apreciado pelo órgão 

colegiado e novos embargos de declaração, desta vez opostos diante do acórdão do agravo 

interno. 

Isto quer dizer que a celeridade está condicionada pela conformidade das partes com 

a decisão singular do relator, ou, em outras palavras, quando nenhuma das partes interpuser o 

agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC/2015 (e antes igualmente previsto no artigo 

557 do CPC/1973). 

Assim, por um lado, não havendo interposição de agravo interno, a decisão 

monocrática pode contribuir para a maior celeridade. Por outro, a partir do momento em que 

uma das partes interpuser agravo interno, o procedimento previsto no artigo 932 do Código de 

Processo Civil (antigo artigo 557) poderá deixar de ser célere e ocorrerá uma mitigação da 

finalidade do julgamento monocrático, que é justamente a celeridade.  
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Neste sentido, José Carlos Barbosa Moreira afirma que a ideia de celeridade 

naturalmente variará de acordo com a disposição que tenha(m) o(s) prejudicado(s) para aceitar 

sem reação uma derrota imposta por ato exclusivo do relator.41 

Desta forma, é possível afirmar que o que era para ser célere corre o risco de se tornar 

mais moroso e trabalhoso. 

Com o intuito de evitar uma interposição exagerada de agravos internos, o legislador, 

quando da elaboração dos parágrafos 4o e 5o do artigo 1021 do Novo Código de Processo Civil, 

tratou de determinar incidência de multa diante de agravos internos declarados manifestamente 

inadmissíveis ou improcedentes pela unanimidade do órgão colegiado. 

Além disso, como explicitado no tópico anterior, de acordo com o artigo 1.021, § 1º, 

do Novo Código de Processo Civil, na petição de agravo interno, o agravante deverá impugnar 

especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 

Ou seja, cabe aos advogados que forem elaborar a referida peça, se certificarem de que 

restou esclarecido nesta, quais pontos da decisão estão sendo impugnados e quais são as razões 

para tanto, sob pena de ter o agravo interno indeferido por inexistência de impugnação 

específica, possibilitando, inclusive, sua caracterização como manifestamente inadmissível, 

o que ensejará a aplicação da multa. 

Tal exigência se faz razoável, na medida em que a impugnação específica é 

extremamente necessária e tem consonância com princípios constitucionais e processuais. 

Frise-se que esta mudança trazida pelo Novo Código serviu para evitar a constante 

repetição dos argumentos trazidos no recurso que ensejou a decisão monocrática. 

Esta é uma prática muito comum no cotidiano forense. Muitas vezes, sem nem se 

referir à decisão monocrática, os advogados “copiam e colam” as razões do recurso que ensejou 

a decisão monocrática e as repetem no agravo interno. 

Esta interposição desmesurada de agravos internos sem impugnação específica faz 

com que a celeridade caminhe bem longe do julgamento monocrático e que este perca o seu 

objetivo, que é justamente acelerar a tramitação. 

A inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil traz consigo o objetivo de 

fazer com que seja bem analisado pelos advogados se a decisão monocrática deve ser objeto de 

agravo interno ou não, e, também, que seja considerado que a repetição das razões poderá 

acarretar prejuízo para o seu cliente em caso da aplicação da multa. 

                                                           
41 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2005. p. 665. 
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Constata-se, portanto, que a pretensão do legislador parece não ser a de cercear a 

defesa, mas sim garantir a interposição de recurso contra decisão monocrática do relator seja 

consciente, sem causar uma chuva de recursos protelatórios nos Tribunais. 

Em que pese o pouco tempo de vigência do Novo Código de Processo Civil, já 

podemos verificar aplicação de multa diante a ausência de impugnação específica. Veja-se 

exemplos de julgados nesse mesmo sentido: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE 

SEGURANÇA INDIVIDUAL. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N° 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO 

FEDERAL. 

ANISTIA POLÍTICA. LEI 10.559/2002. INÉRCIA NO PAGAMENTO DE 

REPARAÇÃO ECONÔMICA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. 

PRELIMINAR PROCESSUAL DE COISA JULGADA. ACOLHIMENTO. 

EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR RECONHECENDO A 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL AO RECEBIMENTO DAS 

PARCELAS PRETÉRITAS. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA 

DECISÃO AGRAVADA. 

INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 1.021, § 1°, DO CPC/2015. 

RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE MULTA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 4°, DO CPC/2015. AGRAVO 

INTERNO NÃO CONHECIDO. 

1. Reza o § 1° do art. 1.021 do CPC/2015 que "na petição de agravo interno, 

o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão 

agravada". 

2. Furtando-se o agravante de impugnar especificamente os fundamentos da 

decisão ora atacada, revela-se inadmissível o agravo interno. Incidência da 

Súmula 182/STJ. 

3. Agravo interno não conhecido. 

(AgInt no MS 22.376/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/05/2016, DJe 01/06/2016) 

 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. 

INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, §1º, DO CPC E INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE 

INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 

ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos 

da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão 

recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos 

expendidos pela decisão recorrida. 

Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao 

disposto no art. 1.021, §1º, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 
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2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação 

da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre 

o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso 

condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º, do citado 

artigo de lei. 

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. 

(AgInt no AREsp 825.386/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016) 

 

O Ministro Mauro Campbell Marques, quando do julgamento do AgInt no MS 22376 

(2016/0021684-0 - 01/06/2016), negou conhecimento ao agravo interno, diante da ausência de 

impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, eis que o agravante não 

demonstrou suficientemente o seu equívoco, conforme exige o Princípio da Dialeticidade e 

também descumpriu o disposto no § 1° do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. 

Além disso, o referido Ministro entendeu pela incidência da Súmula 182/STJ, segundo 

o qual "é inviável o agravo do artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os 

fundamentos da decisão agravada". 

Acerca do princípio da dialeticidade, o Autor Pedro Miranda42 faz a seguinte análise – 

análise esta inclusive comentada pelo E. Ministro Campbell: 

 

O princípio da dialeticidade consiste na exigência de o recurso fazer-se 

discursivo, com força argumentativa. Nesse sentido, o recorrente deve 

apresentar os fundamentos de sua irresignação, ou seja, o porquê̂ do pedido 

de reexame do pronunciamento judicial. A apresentação das razões recursais 

é imprescindível para que o recorrido ofereça sua resposta, em respeito ao 

princípio do contraditório, aqui em sede recursal. Tal exigência deriva do 

princípio constitucional do contraditório, que possibilita ao recorrido tomar 

conhecimento dos motivos do inconformismo e rebatê-los em suas 

contrarrazões de recurso. Nas razões de recurso devem ser encontrados os 

argumentos pelos quais ficará demonstrado, no mínimo, que a decisão foi 

pouco razoável, ou, em última análise, desarrazoada. O processo lógico 

destinado a derrubar os fundamentos da decisão proferida singularmente 

pelo relator é da essência do agravo interno, e sua ausência há de acarretar o 

não conhecimento do recurso. Portanto, o agravante deve desenvolver 

argumentos contrários àqueles adotados pelo relator na decisão monocrática 

atacada. Repete-se: o agravo interno tem de ser devidamente fundamentado. 

Não pode ser usado como via revisional, com a única finalidade de buscar a 

reapreciação do julgamento singular pelo órgão colegiado. Essa é a 

disposição da Súmula 182 do STJ, cujo texto prevê̂ ser inviável o agravo 

'que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada'. 

A inteligência desse anunciado foi acolhida pelo CPC/2015, ao determinar 

que na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente 

os fundamentos da decisão agravada (art. 1.012, § 1o). 

                                                           
42 OLIVEIRA, Pedro Miranda de. In: Código de Processo Civil Comentado. ASSIS, Araken de (Org.). Saraiva, 

2015. p. 1.645. 
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No mesmo sentido leciona o ilustre Autor Nelson Nery Júnior43: 

 

Como deve ser em todo e qualquer recurso, o recorrente tem o ônus de 

impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de 

não conhecimento do agravo. O parágrafo em questão acolheu o disposto a 

STJ 182.  

 

É importante ressalvar que é incabível a multa de modo automático pela simples 

improcedência do recurso. Isto é, o legislador não quis dizer que o julgamento unânime seria 

suficiente para justificar a aplicação da multa. 

Entender de modo diverso, configuraria extremo cerceamento de defesa e seria o 

mesmo que permitir a incidência de gravosa sanção pecuniária como punição pela simples 

demonstração de inconformismo com a decisão recorrida. 

Vale dizer que não raro isso acontece e que, justamente, aqui está centrado um dos 

interesses e motivações desta pesquisa: articular ideias que, de um lado, demonstram a busca 

por celeridade como garantia da parte, mas, por outro, permitem usos e abusos na 

operacionalização dessas garantias, o que nos possibilita pensar que o sistema foi idealizado 

para uma finalidade, mas sempre pode ser usado para outra finalidade, e que direcionar o olhar 

para as práticas permite identificar exatamente essas finalidades nem sempre explícitas nas 

teorias e nos dispositivos legais. 

É certo que as partes tem o direito de recorrer e usar de mecanismos para que seja 

alcançado o duplo grau de jurisdição colegiado e ampla defesa, garantias naturais de um estado 

democrático de direito. 

Coube ao legislador apenas fazer com o que estes mecanismos sejam bem dosados e 

que as multas sejam aplicadas de acordo com entendimento proposto por ele e aqui 

demonstrado, e não de maneira arbitrária. 

Essa interpretação mais consciente é o mínimo que se espera como garantia ao 

jurisdicionado em um sistema processual que também se denomina democrático, com efetivo 

acesso a jurisdição e a ampla defesa. 

Diante do exposto, chega-se à conclusão de que o objetivo principal da aplicação do 

julgamento monocrático é a garantia da agilidade dos processos em grau recursal e na 

diminuição dos processos a serem julgados pelo órgão colegiado. 

                                                           
43 NERY JUNIOR, Nelson. In: Comentários ao Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015. RT, 2015. p. 2.115. 
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Cabe ao relator, portanto, analisar com cautela as hipóteses que realmente ensejam um 

julgamento monocrático para que este não venha a ser um instrumento que contribua muito 

com a morosidade do judiciário. 

Há de se convir que determinados recursos devem sim ser julgados imediatamente pelo 

próprio relator, através de decisão singular, acarretando o tão desejado esvaziamento das pautas 

e prestigiando o princípio da celeridade. 

No entanto, o que deve ser evitado é a desvirtuação do julgamento monocrático. Isto 

é, não pode o relator, sozinho, julgar casos complexos e nada pacificados apenas para conferir 

celeridade ao processo, especialmente quando os casos envolvem questões de fato, que, depois, 

são impassíveis de debate nas instâncias excepcionais, que revisam, apenas, matéria de Direito. 

Diante das perspectivas pelas quais podem ser analisados o tema, no capítulo seguinte 

serão analisados os abusos cometidos pelos magistrados quando do julgamento monocrático na 

vigência do Código de Processo Civil de 1973 e, também, as mudanças que já podem ser 

percebidas, na prática, diante do artigo 932 do Novo Código de Processo Civil, a fim de tentar 

descrever que nem sempre o que se pretende no campo das ideias é possível de acontecer no 

mundo da vida e que existe um longo caminho no percurso que tenta compatibilizar a teoria e 

a prática. 

  



52 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO 3 - ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A APLICAÇÃO DO 

JULGAMENTO MONOCRÁTICO 

 

Neste capítulo será demonstrado, em um primeiro momento, diante da análise de 

alguns julgados, o julgamento monocrático sendo posto em prática pelos tribunais brasileiros 

quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973. 

Serão analisadas, portanto, algumas decisões monocráticas e colegiadas para 

comprovar que não raramente ocorriam abusos quando do julgamento unipessoal e que algumas 

vezes decisões abusivas sequer eram reformadas. 

Ou seja, no primeiro subcapítulo serão demonstrados julgados proferidos quando da 

vigência do artigo 557 do antigo Código de Processo Civil e os excessos cometidos pelos 

desembargadores relatores. 

Em um segundo momento, será analisada a proposta do Novo Código de Processo 

Civil, o real intuito do legislador e as mudanças práticas ocorridas desde o recente início da 

vigência deste. 

Ao fim, serão demonstradas as opiniões de alguns Desembargadores do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro acerca das mudanças referentes aos julgamentos monocráticos 

ocorridas na prática desde o início da vigência do novo Código de Processo Civil e também os 

pronunciamentos dos Tribunais Superiores – STJ e STF – acerca deste tema. 

 

3.1 DEMONSTRAÇÃO DOS EXCESSOS NO JULGAMENTO MONOCRÁTICO 

QUANDO DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - CONVERSÃO 

DE EXCEÇÃO EM REGRA 

 

Como dito, neste tópico serão demonstrados alguns excessos cometidos pelos 

desembargadores quando do julgamento monocrático na vigência do antigo diploma 

processual. 

Apesar do disposto no artigo 557 do CPC/1973, que privilegiava a celeridade 

processual, tanto este Código quanto a Constituição Federal mantiveram vivo o princípio do 

duplo grau de jurisdição, como demonstrado no primeiro capítulo deste trabalho.  

É importante esclarecer, mais uma vez, que o princípio do duplo grau de jurisdição 

está atrelado à possibilidade de as partes terem a sua demanda reanalisada por um órgão 
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colegiado. A ideia do artigo 557 do CPC/1973 era excepcionar algumas situações nas quais, 

devido à simplicidade ou a recorrência do tema, não precisavam ser levadas ao colegiado. 

Em que pese a ideia do legislador, o que se mostrava flagrante na prática forense era 

que a celeridade estava se sobrepondo ao direito da parte ao alcance do colegiado. Questões 

complexas deixaram de ser levadas ao colegiado e decididas monocraticamente, em notório 

desprestigio da função constitucional e exorbitância no uso do antigo artigo 557. 

A título exemplificativo, serão demonstradas algumas decisões polêmicas que foram 

proferidas monocraticamente. 

Ao analisar a decisão monocrática abaixo, infere-se que a Autora ajuizou ação 

declaratória de nulidade cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e 

indenização em face do plano de saúde, diante de aumentos na mensalidade os quais considerou 

indevidos. 

A sentença resolveu o mérito e, em síntese i) declarou nula a cláusula do contrato 

celebrado entre as partes que prevê a possibilidade de reajuste dos valores de suas mensalidades 

segundo a mudança de faixa etária; ii) esclareceu que a mensalidade apenas poderia ser 

acrescida dos reajustes anuais autorizados pela ANS; iii) condenou a ré ao pagamento da 

quantia de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. 

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, pugnando pela majoração da 

verba indenizatória fixada a título de danos morais, requerendo a devolução em dobro do valor 

pago indevidamente e a majoração das astreintes para o caso de descumprimento da decisão 

que antecipou os efeitos da tutela.  

Interposta a apelação, a desembargadora relatora, monocraticamente, deu parcial 

provimento ao recurso para: (i) condenar a ré a restituir em dobro os valores pagos a maior e 

(ii) majorar o valor da indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00. 

Veja-se a ementa do referido julgado. 

 

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE 

FAIXA ETÁRIA. ESTATUTO DO IDOSO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

DANOS MORAIS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA.  

Controvérsia acerca da restituição, em dobro, dos valores pagos a maior pela 

autora, em razão do aumento abusivo das mensalidades do plano de saúde, 

além da indenização pelos danos morais suportados.  

Relação jurídica entre as partes ostenta natureza consumerista, uma vez que a 

autora se enquadra no conceito de consumidor final (CDC, art. 2o) e a ré no 

de fornecedora de serviço (CDC, art. 3o), sendo, portanto, aplicáveis à espécie 

as normas protetivas do aludido dispositivo legal. Estatuto do Idoso que veda 
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a discriminação nos planos de saúde de cobrança de valores diferenciados em 

razão da idade. Relação de trato sucessivo, com prazo indeterminado, razão 

pela qual há a incidência do referido Estatuto (Lei n°10.741/03), não sendo 

caso de irretroatividade da lei. Desvantagem exagerada e excessivamente 

onerosa para a parte mais vulnerável da relação. Abusividade. Restituição em 

dobro do valor cobrado a maior relativamente às mensalidades 

comprovadamente pagas. Majoração da verba indenizatória a título de danos 

morais para R$ 5.000,00. Multa cominatória cujo valor se mostra suficiente e 

compatível com a obrigação imposta e deve ser mantido no montante 

arbitrado. Art. 557, §1o-A, do CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO 

RECURSO. (Apelação Cível no 0033156-11.2013.8.19.0004, Des. Maria 

Luiza de Freitas Carvalho, Data da publicação 23/10/2015)  

 

Ora, salvo melhor juízo, é nítido que no caso em tela houve flagrante violação ao artigo 

557do CPC/1973, que estava em vigência na época do julgamento. Isto porque, não caberia à 

Desembargadora relatora decidir, monocraticamente, acerca do quantum indenizatório ao qual 

a ré/apelada deve ser condenada. 

Da simples leitura do artigo 557 do CPC/1973, infere-se que o rol de hipóteses que 

permitem que o julgamento se dê de maneira monocrática é taxativo. Assim, é certo que a 

majoração da condenação a título de danos morais não está entre as hipóteses as quais o referido 

artigo preceitua. 

Em outras palavras, a majoração da condenação a título de danos morais não está entre 

as hipóteses mencionadas no artigo § 1º-A do artigo 557 CPC/1973. Tal artigo apenas permite 

que o relator dê provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em manifesto 

confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de 

Tribunal Superior – o que claramente não ocorreu no caso descrito. 

O quantum indenizatório relativo a um dano moral não é passível da pacificação 

exigida pela lei para que se faça um juízo monocrático, eis que para arbitrar seu valor é 

necessária uma análise minuciosa acerca das peculiaridades e dos fatos do caso concreto. 

Inclusive, o próprio STJ, em diversos julgados, entende que é impossível a revisão do 

valor fixado a título de dano moral em sede de recurso especial (a não ser quando este seja 

ínfimo ou exagerado), uma vez que, para tanto, seria necessária uma reanálise das provas 

carreadas. Veja-se um julgado nesse sentido: 

 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANO MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. NÃO COMPROVAÇÃO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 

7/STJ. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. 

majoração. pretensão de reexame de prova. SÚMULA 7/STJ  
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1. Verifica-se que, ao contrário do alegado pela recorrente, as instâncias de 

origem embasaram-se também na prova testemunhal produzida, para concluir 

que os danos materiais não ficaram comprovados. Assim, para modificar o 

entendimento do acórdão recorrido, é necessário reavaliar o conjunto fático-

probatório, o que é defeso em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ: "A 

pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.". 2. A 

Corte de origem, com amparo nos elementos de convicção dos autos, assentou 

que ficou configurado dano moral, ao tempo que procedeu à análise dos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ao assentar que a quantia 

fixada está em consonância com a extensão do dano causado. Rever tal 

entendimento demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, 

defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte de Justiça. 

Agravo regimental improvido. (Processo: AgRg no REsp 1473566 PB 

2014/0196182-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Órgão 

Julgador T2 - Segunda Turma. Publicação DJe 15/10/2014) 

 

Ou seja, se é indispensável uma análise e debate acerca das provas em cada caso 

específico, variando-se a solução, e não há o consenso exigido acerca do tema, é inaplicável o 

artigo 557 do CPC/1973. 

Acrescente-se que a jurisprudência dos Tribunais de Justiça brasileiros é farta de 

decisões monocráticas no mesmo sentido do que a acima demonstrada, o que denota a clara 

afronta aos limites impostos pelo artigo 557 CPC/1973. 

No caso mencionado, o plano de saúde interpôs agravo interno diante da decisão 

monocrática acima colacionada. No entanto, seu recurso não foi provido pela Egrégia Vigésima 

Sétima Câmara Cível Consumidor do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Ou seja, isso significa que o entendimento da relatora, mesmo extrapolando os limites 

impostos pelo dispositivo legal que regulamenta o tema, foi compactuado pela decisão 

colegiada. Diga-se, novamente, que esta era uma prática reiterada e a jurisprudência é farta 

nesse sentido. 

Analisando outro julgado, desta vez proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais, deparamo-nos com a seguinte hipótese: 

Um banco interpôs recurso de apelação diante da sentença que extinguiu o processo 

de busca e apreensão, ajuizada por ele, alegando ter ocorrido abandono da causa, nos termos do 

artigo 267 III44 do CPC/1973. 

                                                           
44 Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: 

(...) 

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; 
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Em que pese as alegações do apelante que seus procuradores não foram intimados a 

promoverem o regular andamento do feito no prazo de 48 horas, conforme determinação legal, 

o relator, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação e entendeu que a sua 

decisão estaria em consonância com os princípios da economia e celeridade processual, bem 

como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. 

Ocorre que, existem diversos julgados entendendo de maneira diferente casos 

semelhantes a este, de modo que não há como se dizer que existe uma jurisprudência dominante 

acerca do tema abordado. 

Assim, mais uma vez, o artigo 557 CPC/1973 restou violado. Da leitura de seu caput 

infere-se que o relator poderá negar 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, mas o caso em 

comento não se enquadra em nenhuma destas hipóteses. 

Foi necessária a interposição do agravo interno para que a demanda fosse apreciada de 

maneira razoável. Quando do julgamento deste, o relator teve seu voto vencido pelo 

entendimento do revisor e do vogal. Acerca do tema, estes julgadores, pertinentemente, 

ressaltaram que a matéria objeto de insurgência recursal era controvertida, inclusive na Câmara 

que estava sendo julgada, de modo que se fazia inviável a apreciação monocrática do recurso. 

Ao fim, o agravo interno foi provido para que a apelação fosse levada a julgamento 

pela Turma, nos termos do artigo 557 §1º do CPC/1973. 

Veja-se a ementa do referido caso: 

 

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA, EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 

PROCURADOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INSUFICIÊNCIA. 

MATÉRIA CONTROVERTIDA, IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO 

DO ART. 557 DO CPC. 

1. A extinção do processo, por abandono da causa, depende da 

intimação pessoal do Autor para dar andamento ao feito, e também do 

procurador, via diário oficial, como qualquer outro ato processual. 

2. Sendo controvertida, inclusive neste órgão julgador, a matéria objeto 

da insurgência recursal, há impeditivo legal para que o Relator aprecie 

monocraticamente o recurso. 

3. Agravo interno provido. 

(Agravo interno CV 1.0024.09.743527-5/003 - COMARCA DE BELO 

HORIZONTE – AGRAVANTE(S): BANCO FINASA S/A- 

AGRAVADO: BRUNO TORRES CABRAL) 



57 
 

 
 
 
 

 

É possível verificar que, no caso em tela, a decisão monocrática se deu de maneira 

arbitrária e não observou de maneira devida o disposto no caput no artigo 557 CPC/1973. 

Embora a relatora tenha baseado sua decisão em jurisprudência dominante, evidentemente, o 

caso em tela não se enquadrava em tal hipótese, visto que, conforme se infere da ementa, a 

questão era controvertida, inclusive no órgão julgador. 

Veja-se, que neste caso, o princípio da celeridade foi exacerbado quando do 

julgamento monocrático. Uma matéria controversa e de suma importância deveria, de plano, 

ter sido levada ao colegiado. 

O uso excessivo do dispositivo acabou por ensejar a reforma da decisão, retrocedendo 

o julgamento e atrasando aquilo que se pretendeu adiantar. Ou seja, foi necessário que o 

apelante aguardasse o julgamento do agravo interno interposto contra a decisão monocrática e, 

então, pudesse ser realizado o julgamento do recurso de apelação pelo órgão colegiado. Ao 

menos o tribunal bem analisou o caso e concedeu a chance de o recorrente alcançar o colegiado, 

o que não foi possível no caso anteriormente comentado, eis que o agravo interno, mesmo 

atacando decisão monocrática que deveria ter sido levada à apreciação do colegiado, não foi 

provido. 

Em outro caso, temos que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso Especial 

nº 1248228/RJ (2011/0064193-8) enfrentou a seguinte demanda: mandado de segurança 

preventivo objetivando assegurar o não recolhimento da Cide – Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico, prevista na Lei n. 10.168/2000, sobre as remessas vencidas e vincendas 

decorrentes dos contratos de franquia. 

O Juízo da 18ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro indeferiu 

todos os pedidos formulados, denegando integralmente a segurança. 

O impetrante, então, interpôs recurso de apelação, ao qual a relatora do feito no 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região acolheu em parte o recurso, fundamentando-o em 

jurisprudência dominante. 

Interpostos agravos internos pela impetrante e pela Fazenda Nacional, a 3ª Turma 

Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento aos agravos, o que 

ensejou a interposição de recurso especial por ambas as partes. 

Quando da apreciação dos recursos especiais, a 2ª Turma do STJ entendeu que a 

decisão da relatora, posteriormente confirmada pelo colegiado, dirimiu a questão controvertida 
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com base em suposta jurisprudência dominante, sem sequer apontar nenhum julgamento 

específico. 

Assim, entendeu que o julgamento monocrático em questão jurídica de tamanha 

complexidade configuraria erro de procedimento e, consequentemente, cerceamento de defesa, 

além de violar o direito de sustentação oral pelas partes, em violação dos princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, de modo que deu provimento ao recurso 

especial a fim de anular o julgado e determinar que a Turma Regional prosseguisse no 

processamento da apelação. 

Assim, veja-se que, mais uma vez, houve abuso quando da aplicação do artigo 557 no 

julgamento da apelação. Uma matéria de tamanha complexidade, jamais poderia ter sido 

decidida unicamente pelo relator do recurso. 

A atitude deste de ter decidido monocraticamente, em vez de acelerar, acabou por ferir 

a tão prezada celeridade processual, de modo que foi necessário que o STJ se pronunciasse 

acerca da demanda – o que demora um tempo considerável – para que os autos retornassem à 

segunda instância e a parte pudesse ter seu recurso devidamente apreciado pelo colegiado. 

Esta é a ementa do referido julgado: 

 

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. ART. 557, § 1º-A, DO 

CPC. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. – Tratando-se de questão jurídica 

complexa, o julgamento com base no art. 557, § 1º-A, do CPC exige que a 

decisão recorrida esteja em manifesto confronto com "súmula ou com 

jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal 

Superior". No caso, além de não haver jurisprudência sedimentada acerca do 

tema decidido, o procedimento adotado na Corte de origem acarretou prejuízo 

às partes, ausentes a publicação de pauta, a apresentação de memoriais e a 

sustentação oral. Recurso especial da CLS São Paulo Ltda. provido, 

prejudicado o recurso da Fazenda Nacional. (RECURSO ESPECIAL Nº 

1.248.228 - RJ (2011/0064193-8). RELATOR: MINISTRO CESAR ASFOR 

ROCHA. RECORRENTE: CLS SÃO PAULO LTDA, RECORRENTE: 

FAZENDA NACIONAL. Data de julgamento: 02/08/2012). 

 

O que se infere dos exemplos acima, meramente ilustrativos, é que, não raramente, os 

desembargadores relatores cometiam excessos ao julgarem monocraticamente demandas 

complexas, quando da vigência do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973. 

Restou evidenciado que, por muitas vezes, tal postura abusiva acabava por ferir a 

celeridade processual, preceito que fundamentou a inclusão do instituto do julgamento 

monocrático no sistema processual brasileiro. 
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A título de comprovação de que o julgamento monocrático estava perdendo o seu 

sentido e sendo aplicado de maneira desvirtuada, destaca-se que as pautas das Câmaras tinham 

cada vez menos julgamentos de Apelações Cíveis e Agravos de Instrumento e mais Agravos 

Internos. 

Exemplificativamente, temos que as sessões de julgamentos da 18ª Câmara Cível do 

Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, tinham, em média, apenas, entre 05 (cinco) e 10 (dez) 

processos inseridos em sua pauta oficial, e mais de 50 (cinquenta) casos que são julgados “em 

mesa”, por via de Agravos Internos, como se infere da consulta realizada no site do próprio 

TJERJ, que publiciza as pautas de todas as Câmaras. (Disponível em: 

<http://www4.tjrj.jus.br/camarasweb/ConsultaCamara>). 

Diante dos abusos cometidos e da exceção que virou regra, transformando os Tribunais 

Estaduais em cortes monocráticas, não mais colegiadas, evidente, o Novo Código de Processo 

Civil tratou de dar uma nova roupagem ao julgamento monocrático, se preocupando em coibir 

os abusos e garantir a efetiva celeridade. No tópico abaixo, serão demonstradas as mudanças 

práticas ocorridas com advento do CPC/2015. 

 

3.2 MUDANÇA DO POSICIONAMENTO DO MAGISTRADO DIANTE DAS 

MUDANÇAS TRAZIDAS PELO ARTIGO 932 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. 

 

Em que pese o pouquíssimo tempo de vigência do Novo Código de Processo Civil, 

algumas mudanças já puderam ser percebidas no âmbito do julgamento monocrático dos 

recursos desde sua entrada em vigor. 

Neste subcapítulo serão ressaltadas as intenções do legislador ao promover as 

alterações textuais trazidas no artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015 e também serão 

explicitadas algumas opiniões de magistrados que eu entrevistei para a pesquisa, haja vista a 

inexistência de estatísticas sobre o tema e o pouco tempo da aplicação prática do dispositivo. 

Inicialmente, cabe comentar que, textualmente, duas significativas mudanças 

reduziram severamente a possibilidade de incidência do julgamento monocrático: a retirada das 

expressões “manifestamente improcedente” e “jurisprudência dominante” do texto legal. 

O diploma processual de 1973 possibilitava, em seu artigo 557, que o relator “negasse 

seguimento ao recurso manifestamente improcedente”, enquanto o Novo Código, por sua vez, 

retirou do ordenamento esta possibilidade, permitindo que o relator deixe de conhecer apenas 
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o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 

fundamentos da decisão recorrida. 

A grande dificuldade da aplicação do antigo artigo 557 era identificar o que era um 

recurso manifestamente improcedente. Essa dificuldade acabava por conceder uma carta em 

branca ao relator que, muitas vezes, cometia abusos A falta de conceituação no próprio texto 

legal e a ausência total de consenso doutrinário e jurisprudencial sobre a extensão desse 

conceito indeterminado, “manifesta improcedência”, acabou por levar a um extremo 

subjetivismo. O que para um julgador era manifestamente improcedente, para outro poderia não 

ser e, independentemente de um consenso, esse argumento embasava decisões de todos os tipos. 

Em outras palavras, não havia consenso algum sobre a conceituação do que seria 

manifestamente improcedente, o que acabava por tornar a expressão totalmente subjetiva e 

justificava os abusos cometidos, vez que, sempre que o relator não tinha amparo legal para 

julgar monocraticamente, considerava o recurso manifestamente improcedente de pronto. 

Com o devido acatamento, a opinião pessoal do julgador sobre a procedência ou não 

do pleito não por dar azo ao indeferimento do recurso, porquanto a palavra "manifestamente" 

deveria assumir sentido restritivo, por se tratar de exceção e não de regra do sistema. 

Nesse sentido é a lição de Barbosa Moreira45: 

 

O 'manifestamente' pretende assumir aqui - à semelhança do que se dá 

noutros textos - sentido restritivo que, todavia pode acabar por não ter grande 

alcance prático: se ao relator pareceu enquadrar-se o recurso numa das 

classes arroladas, é claro que, para ele, se fez 'manifesta' a inadmissibilidade, 

ou a improcedência, e assim por diante. Valerá o advérbio, em todo caso, 

como recomendação aos relatores para que exercitem com comedimento a 

atribuição que se lhes defere, abstendo-se, por exemplo, de negar desde logo 

seguimento ao recurso sempre que, a despeito da opinião pessoal, por 

hipótese já formada, a questão se apresente passível de dúvida ou 

controvérsia, de fato ou de direito. Sublinhe-se que, não obstante a impressão 

de imperatividade colhida na forma verbal (negará), não há como entender 

obrigatório o exercício do poder atribuído ao relator. 

 

Veja-se, também, o entendimento no STJ no sentido de restringir a amplitude da 

expressão em comento: 

 

PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL – ARTIGO 557 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – JURISPRUDÊNCIA DO 

                                                           
45MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 14. ed. v. 5. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. p. 680-681. 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A DO 

RECORRENTE. 

Inaplicável o artigo 557 do CPC, quando há, no âmbito do Superior Tribunal 

de Justiça, entendimento compatível com a pretensão do recorrente, pelo que 

o recurso não poderá ser manifestamente improcedente. 

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. 

(REsp 246.432/GO, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 324) 

 

PROCESSO CIVIL – RECURSO ESPECIAL - ARTIGO 557 DO CPC – 

APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 

É sabido que a nova sistemática dos recursos, introduzida pela Lei 9.756/98, 

permite ao relator decidir monocraticamente o recurso em que se discute 

matéria cuja jurisprudência é reiterada. Portanto, "será dever do relator abster-

se de julgar de plano sempre que não veja uma situação manifesta, isto é, 

límpida e indiscutível" (Cândido Rangel Dinamarco, in "Aspectos Polêmicos 

e Atuais dos Recursos Cíveis de acordo com a Lei 9.756/98", coordenação de 

Teresa Arruda Alvim Wambier e Nelson Nery Jr., 1ª edição, RT, p. 132). 

Não merece subsistir o v. acórdão recorrido, pois o egrégio Tribunal a quo, ao 

negar provimento ao agravo de instrumento interposto da decisão monocrática 

que negou seguimento a recurso com base no artigo 557 do CPC, o fez em 

desacordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, pelo 

que não há falar em recurso manifestamente improcedente. 

Firmou-se entendimento neste Sodalício no sentido de admitir o encontro dos 

créditos do contribuinte com seus débitos, no que se refere ao FINSOCIAL, 

tão-somente com a COFINS, pois, a esse último aquele se afina na 

especificidade. 

Recurso especial provido a fim de que os autos sejam remetidos à egrégia 

Corte de origem para novo julgamento. Decisão unânime. 

(REsp 172.215/CE, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 20/09/2001, DJ 29/10/2001, p. 191). 

 

Com a exclusão desta possibilidade de julgamento monocrático, pode-se dizer que 

houve um estreitamento no gargalo das hipóteses do julgamento monocrático. O Novo Código 

de Processo Civil não permite este tipo de subjetivismos, de modo que o simples entendimento 

unipessoal do relator acerca da matéria permita ao mesmo julgá-la monocraticamente.  

Além da mudança acima tratada, o legislador retirou do diploma processual a 

expressão “jurisprudência dominante”, o que parece que também contribuirá para a redução do 

julgamento monocrático. 

Quando da vigência do antigo Código, era possível que o relator negasse seguimento 

a recurso em confronto com jurisprudência dominante ou, por outro lado, desse seguimento a 

recurso quando a decisão recorrida também confrontasse a jurisprudência dominante. 

Ocorre que, assim como a expressão “manifestamente improcedente”, a falta de 

definição acerca do que seria jurisprudência dominante acabava por acarretar subjetivismos. 
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Considerando a grandiosidade e a diversidade dos tribunais brasileiros, é possível 

encontrar decisões diversas e contraditórias sobre o mesmo tema, de modo que era possível que 

o relator encontrasse um julgado, ainda que isolado sobre o tema, e motivasse seu julgamento 

monocrático afirmando existência de jurisprudência dominante. 

O Novo Código de Processo Civil excluiu do texto legal a expressão em comento, 

restringindo as hipóteses e, no que diz respeito ao entendimento jurisprudencial, apenas 

permitiu que o relator negue provimento ou dê provimento a recursos quando baseado em 

súmulas, recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas ou de assunção de competência. 

Pode-se dizer que as duas expressões excluídas da legislação eram, antes, cartas em 

branco conferidas os magistrados, que, muitas vezes, não as usavam com cautela, exorbitando 

sua competência. 

Assim, a ideia do Novo Código de Processo Civil foi de restringir o julgamento 

monocrático apenas para demandas absolutamente pacificadas, contendo subjetivismos e 

decisionismos. 

Uma demonstração de que a mudança formatada pelo novo Código de Processo Civil 

tem tido efeitos práticos no dia a dia forense é que o número de Agravos de Instrumentos e 

Apelações incluídos nas pautas tem aumentado significativamente.  

A título exemplificativo, como dito no tópico anterior, as sessões de julgamentos da 

18ª Câmara Cível do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, tinham, em média, apenas, entre 05 

(cinco) e 10 (dez) processos inseridos em sua pauta oficial, e mais de 50 (cinquenta) casos que 

são julgados “em mesa”, por via de Agravos Internos. 

Depois da entrada em vigor do Novo Código, é possível dizer, que as pautas da mesma 

câmara, aleatoriamente eleita, porque outras reproduzem a mesma lógica, têm em média, 80 

recursos (agravos de instrumentos e apelação processos) e pouquíssimos, ou nenhum, agravo 

interno. 

Tendo em vista o pouco tempo de vigência do Novo Código de Processo Civil e a 

ausência de material doutrinário, jurisprudencial e estatístico sobre o tema, com o intuito de 

verificar o posicionamento dos Magistrados diante das inovações trazidas pelo Novo Código 

de Processo Civil, foram entrevistados três desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro, que são também processualistas, e que contribuíram para a compreensão do 

tema. 
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A primeira observação que foi recorrente nas falas dos entrevistados reforça a hipótese 

de que, de fato, o julgamento monocrático está sendo menos usado desde o advento do Novo 

Código de Processo Civil e que, consequentemente, as pautas de julgamento aumentaram 

muito, já que mais matérias estão sendo levadas à apreciação do colegiado. 

Um dos entrevistados disse que, quantitativamente, antigamente – quando da vigência 

do antigo diploma processual – eram colocados em pauta, em média, 30 recursos (apelações e 

agravos e instrumentos) e, desde a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, são 

colocados aproximadamente 80 recursos, incluindo apelações e agravos de instrumento. 

De acordo com o que foi percebido durante as entrevistas, a exclusão do termo 

“manifestamente improcedente” no diploma processual foi a grande responsável pela contenção 

do julgamento monocrático, porque seu significado era muito amplo e agora, a interpretação 

literal do texto do Novo Código de Processo Civil demonstra uma evidente redução do campo 

de atuação do desembargador relator no julgamento monocrático.  

Além disso, apontou-se, outrossim, que o fato de não se poder mais julgar 

monocraticamente fundamentando a decisão em “jurisprudência dominante”, também fez com 

que a aplicação do instituto se restringisse, já que, de fato, ninguém nunca soube exatamente o 

que seria jurisprudência dominante. 

Para os entrevistados, embora tenha sido mantida a possibilidade do julgamento 

monocrático, quanto ao julgamento do mérito dos recursos, com o advento do Novo Código de 

Processo Civil, buscou-se restringir a atuação do relator, estabelecendo-se hipóteses mais 

fechadas do cabimento do julgamento monocrático, em contraposição à regra do artigo 557 do 

CPC/1973, que tinha uma terminologia mais aberta, de modo que claramente houve, ao menos 

no âmbito textual, uma importante limitação. 

Os entrevistados afirmaram que suas posturas, como relatores, mudaram desde o 

advento do novo Código, já que, se não houver uma súmula ou recursos repetitivos enquadrados 

nas hipóteses concretas, eles preferem julgar a demanda no colegiado. 

Segundo eles, o posicionamento do STJ será crucial para verificar o rumo que será 

dado à interpretação do artigo 932. Mas, por ora, preferem ser mais conservadores e levar as 

demandas ao colegiado, de modo a evitar o risco de a matéria chegar ao STJ e ter que ser 

reapreciada, agora pelo colegiado da Câmara, causando uma morosidade desarrazoada. 

As entrevistas também revelaram que, em um primeiro momento, quando não havia 

experiência prática da lei, mas apenas o seu texto, os magistrados dos tribunais, de maneira 

geral, não gostavam das inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil no âmbito do 
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julgamento monocrático, pois entendiam que as restrições acarretariam em um aumento 

injustificado no fluxo do trabalho. 

No entanto, os entrevistados ressaltaram que quando o Novo Código de Processo Civil 

entrou em vigor, perceberam que a reação dos magistrados – pelo menos no Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro – foi inversa à rejeição inicial e as mudanças passaram a ser vistas com bons 

olhos. 

A título de exemplo, um dos entrevistados revelou que um de seus pares, também 

desembargador do TJRJ, antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, julgava 

majoritariamente as demandas nas quais figurava como relator de forma monocrática. 

No entanto, com o advento do Novo diploma processual, o referido magistrado disse 

ao desembargador ora entrevistado que as restrições trazidas pelo novo Código acabaram 

produzindo um resultado positivo. Ao ser indagado o motivo desta afirmação, o magistrado 

disse que agora fazia um único trabalho, quando antes fazia três (já que julgava o recurso de 

maneira monocrática, os embargos de declaração que eventualmente eram opostos em face da 

decisão monocrática, e, após, eventual o agravo interno). 

Aquilo que parecia trabalhoso revelou-se mais pragmático. 

Também me foi dito que a carência de estatísticas no Brasil sobre este tema é muito 

problemática e que, uma vez que não é possível se basear em dados concretos, muitas vezes a 

celeridade acaba sendo maquiada diante do julgamento monocrático, produzindo-se equívocos 

de análise. 

Demonstrada a posição de alguns magistrados, também cabe demonstrar no presente 

trabalho o posicionamento que o STJ e o STF tem adotado diante da inovação do Novo Código 

de Processo Civil.46 

Antes mesmo da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o Superior 

Tribunal de Justiça aprovou uma série de mudanças em seu regimento interno como forma de 

adequar-se ao novo diploma processual. Frise-se, ainda, que o STJ foi o primeiro tribunal 

superior a realizar essas adequações. 

Para realizar este trabalho, o referido tribunal aplicou uma metodologia própria: 

selecionou os dispositivos mais urgentes, que mexem com o próprio funcionamento do tribunal, 

                                                           
46 Disponível em:  

<http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/Not%C3%ADcias/Not%C3%AD

cias/STJ-sai-na-frente-e-adequa-regimento-interno-ao-novo-C%C3%B3digo-de-Processo-Civil>. Acesso em 19 

de julho de 2016. 
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e os analisou com prioridade – acrescente-se que tais mudanças foram referendadas por todos 

os ministros desta Corte. 

Dentre as adequações feitas pelo STJ, está incluída a preocupação na dosagem dos 

poderes do relator. 

Ressalte-se, já de início, que, apesar do procedimento acima demonstrado e das 

preocupações do legislador do Novo Código de Processo Civil, o STJ, indo de encontro à 

redução das possibilidades de julgamento monocrático pelo relator, aprovou uma série de 

mudanças em seu regimento interno, nas quais ampliou os poderes do relator para dar mais 

agilidade às decisões monocráticas. 

Por meio da emenda regimental nº 22/2016, restou atualizada a redação do artigo 34 

do Regimento Interno, que trata sobre os poderes dos Ministros Relatores. Veja-se sua nova 

redação: 

Art. 34. São atribuições do relator: 

(...) 

XVIII - distribuídos os autos: 

a) não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele 

que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão 

recorrida; 

b) negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em 

julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento 

firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo 

Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência 

dominante acerca do tema; 

c) dar provimento ao recurso se o acordão recorrido for contrário a tese fixada 

em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento 

firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo 

Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência 

dominante acerca do tema;  

 

Com relação ao tema, cabe ressaltar, ainda, que o STJ também publicou a súmula 568:  

 

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou 

negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca 

do tema. 

 

Ou seja, restou determinado que, a partir da vigência do Novo Código de Processo 

Civil, o Ministro relator pode decidir monocraticamente sempre que houver jurisprudência 

dominante acerca do tema. 
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Ressalve-se que, anteriormente, o regimento interno do STJ permitia que o relator 

apenas atuasse individualmente em casos mais específicos, como em matérias sumuladas ou 

consolidadas pelo rito dos recursos repetitivos. 

Ou seja, enquanto o legislador optou por excluir a “jurisprudência dominante” do 

diploma processual, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido contrário e 

passou a incluir esta possibilidade de julgamento monocrático em seu regimento interno. 

Ainda comentando a posição dos tribunais superiores, cabe ressaltar que, os ministros 

do Supremo Tribunal Federal aprovaram a emenda regimental nº 51, a qual permite que o 

julgamento de agravo interno e embargos de declaração se dê por meio do Plenário Virtual da 

Corte. 

Criado em 2007, o Plenário Virtual permite que os ministros deliberem, em meio 

eletrônico, sobre a existência de repercussão geral em matéria discutida em recurso 

extraordinário, e possibilita o julgamento de mérito dos recursos com repercussão geral nas 

hipóteses de reafirmação da jurisprudência consolidada do Tribunal. 

O Plenário Virtual funciona 24 horas por dia, e os Ministros podem acessá-lo de forma 

remota. A emenda regimental aprovada pelo Pretório Excelso prevê nova possibilidade de 

julgamento por meio deste sistema. 

A alteração inserida no Regimento Interno do Supremo estabeleceu que o agravo 

interno e os embargos de declaração poderão, a critério do relator, ser submetidos a julgamento 

por meio eletrônico, observada a respectiva competência da Turma ou do Plenário. 

Essa inovação trazida pelo STF faz com que os advogados se distanciem do momento 

do julgamento e também vai de encontro ao que o legislador dispôs no Novo Código de 

Processo Civil. 

Isto porque, o parágrafo segundo do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, 

dispõe que o julgamento do agravo interno deve incluído em pauta de julgamento e essa 

inovação, por sua vez, acaba por conferir aos advogados certeza quanto ao momento em que 

seu recurso será julgado. 

No entanto, o STF entendeu de maneira diversa e inseriu a possibilidade do julgamento 

virtual, impossibilitando que essa garantia se concretize. 

Sendo assim, como se pode perceber no presente capítulo, as inovações trazidas pelo 

Novo Código não foram suficientes para convencer os Tribunais Superiores, que, 

explicitamente, e de modo um tanto arbitrário, decidiram modificar os seus regimentos a fim 
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de retroagir no tempo e ressuscitar o artigo 557, amplamente modificado pelo Novo Código de 

Processo Civil. 

Talvez, por não concordarem com as modificações implementadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, os Tribunais Superiores decidiram se encaminhar em outro sentido, dado 

bastante revelador para um trabalho que pretende explicitar um ponto de vista crítico do 

sistema. 

Sendo assim, para encaminhar o texto para a conclusão, valho-me, além dos dados que 

mostram a postura resistente do STJ e do STF, de uma das falas de um dos entrevistados que 

também levantou esta questão e que me fez refletir sobre o ponto de partida do texto, que 

termina um pouco na mesma linha de como começou. 

Disse-me o Desembargador: “acredito que, mesmo com as restrições trazidas pelo 

Novo Código de Processo Civil, com o tempo, a tendência é que os julgadores acabem voltando 

a julgar mais monocraticamente.”. 

Ou seja, a questão que instiga este trabalho e que os dados explicitam diz respeito ao 

quanto o nosso sistema processual é aberto e o quanto existe uma ampla e incontrolável 

possibilidade de atuação dos magistrados, que os textos legais e a construção doutrinária, 

baseados na ausência de consenso, não conseguem conter. 

Esse entrevistado, que teve seu argumento confirmado por outro dos entrevistados, 

embora reconhecendo a restrição legal imposta pelo texto do Novo Código de Processo Civil 

nos poderes do relator, disse que acredita que “ainda seria cedo para se afirmar qual será o norte 

da interpretação jurisprudencial acerca da regra escrita”. E, segundo sua experiência, aposta 

que, na prática, vai se atingir, de novo, uma tendência de interpretação ampliativa do artigo 932 

do Novo Código de Processo Civil. 

Para ele, essa linha de interpretação extensiva será mais ou menos utilizada conforme 

a realidade de cada tribunal em relação ao qual se faça mais ou menos importante a técnica do 

julgamento monocrático. Assim, onde a técnica do julgamento monocrático não se mostrar 

muito útil ou necessária, não haveria razão para se fazer interpretação extensiva. 

Segundo o magistrado, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e em tribunais 

considerados céleres, a prática vem demonstrando que a técnica do julgamento monocrático 

não é muito favorável, pois pode ensejar a interposição de embargos de declaração a serem 

julgados de maneira monocrática, bem como agravo interno a ser apreciado pelo colegiado e 

também embargos de declaração opostos em face do acórdão, tornando o procedimento mais 

lento. Sendo assim, naquele Tribunal, a ideia será interpretar restritivamente o Novo Código de 
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Processo Civil e, com isso, respeitar o seu texto legal. No entanto, não afasta a tendência de que 

outros tribunais façam o contrário. A interpretação será mais ou menos extensiva variando de 

tribunal para tribunal, de acordo com a necessidade de se investir ou não na potencialização do 

julgamento monocrático. 

Ou seja, as entrevistas conjugadas aos dados que demonstram o posicionamento do 

STJ e do STF sobre o tema, delineiam a conclusão do trabalho, na medida em que apontam que 

o conteúdo da Lei, em nosso sistema, é praticamente vazio. Quem preenche o vazio é a prática. 

O texto do Novo Código de Processo Civil mudou? Sim, mudou. De fato, a tendência 

textual reduz os poderes do julgador e restringe o julgamento monocrático dos recursos? Sim, 

isso está claro na redação do Novo Código de Processo Civil. Mas, na prática, se a Lei vai ser 

observada e interpretada tal como fora idealizada, este é um outro problema. Como disseram 

os entrevistados e como fizeram o STJ e o STF em seus regimentos, a tendência será o casuísmo 

e os interesses institucionais de cada Tribunal em interpretar ampliativa ou restritivamente o 

texto do Novo Código de Processo Civil.  
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho objetivou analisar o instituto do julgamento monocrático dos 

recursos, sua aplicação prática e a mudança na postura dos julgadores diante das diversas 

alterações ocorridas no texto legal, desde a primeira redação do artigo 557 do Código de 

Processo Civil de 1973, até o advento do atual artigo 932 do Novo Código de Processo Civil, 

em vigor desde março de 2016. 

A possibilidade de os julgadores proferirem decisões monocráticas em sede de recurso 

sempre foi uma exceção à regra – pelo menos no texto legal. Embora exista um histórico de 

aumento gradativo dos poderes do relator trazido pelo legislador a cada alteração do artigo 557 

do antigo código, a regra nunca deixou de ser no sentido de que as partes tenham direito a uma 

decisão colegiada quando apreciado o recurso. 

Vale dizer que o princípio do duplo grau de jurisdição está intimamente ligado ao 

alcance do colegiado e isto se dá, sobretudo, diante de uma maior legitimidade que uma decisão 

colegiada possui frente a uma decisão singular. É certo que, ao interpor um recurso em face de 

uma sentença ou decisão interlocutória desfavorável, o que se espera é que a demanda seja 

reanalisada por um órgão jurisdicional colegiado e hierarquicamente superior, composto por 

três julgadores mais experientes. 

Embora exista um posicionamento doutrinário que faz outra leitura do princípio do 

duplo grau de jurisdição, é inegável que este se faz extremamente necessário no ordenamento 

jurídico brasileiro, visto que não é raro que arbitrariedades sejam cometidas em nome do livre 

conhecimento do magistrado de primeiro grau. Nesse sentido, é importante frisar, também, que 

não há como negar a constitucionalidade do princípio do duplo grau de jurisdição, eis que este 

se encontra implícito no artigo 5º da Carta Magna. 

Se o duplo grau de jurisdição é garantido e prezado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, o alcance do colegiado também o é (ou deveria ser), já que, como dito, estas ideias 

estão intimamente ligadas. 

No entanto, em que pese a excepcionalidade do julgamento monocrático vislumbrada 

pelo legislador, o que restou demonstrado, por meio de diversos exemplos práticos aqui 

estudados, foi o cometimento de abusos por parte dos magistrados ao julgar monocraticamente, 

cada vez mais, demandas que jamais poderiam ter sido apreciadas desta forma. 
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O que fundamenta a prolação de decisões monocráticas é um suposto prestigio ao 

princípio da celeridade. Pode-se dizer, então, que o que motiva os julgadores a extrapolarem os 

poderes conferidos pelo legislador é uma busca incessante pela rapidez nos julgamentos – ainda 

que isso acarrete problemas às partes – e pelo esvaziamento das prateleiras, sempre e cada dia 

mais, abarrotadas de processos. 

Todavia, embora não existam estudos estatísticos atuais sobre o tema, o que se percebe 

é que a celeridade está condicionada à não interposição de agravo interno diante da decisão 

monocrática. 

Isto porque, caso tal recurso seja interposto, haverá necessidade de a demanda ser 

levada ao julgamento pelo colegiado, de modo que um recurso erroneamente julgado de 

maneira monocrática se transformará em, no mínimo, dois, causando morosidade, retrabalho e 

indo de encontro à sua finalidade, que é justamente a celeridade. 

O que se infere, portanto, é que a arbitrariedade quando do julgamento monocrático 

pode surtir efeito diverso àquele pretendido pelo legislador e acabar causando uma prestação 

jurisdicional mais lenta, em vez de mais célere. 

Diante do recorrente abuso por parte dos magistrados de segundo grau ao julgar 

diversas demandas monocraticamente, o legislador optou por caminhar em sentido diverso do 

que vinha optando quando da vigência do antigo diploma processual e restringiu os poderes do 

relator no texto do Novo Código de Processo Civil. 

Talvez por perceber que a prática estava se distanciando do que o diploma processual 

prevê em seu texto, o legislador envidou seus esforços na tentativa de impedir o cometimento 

de arbitrariedades. 

Ao retirar do texto legal a possibilidade de julgamento monocrático nas hipóteses de 

recurso manifestamente improcedente ou calcado em jurisprudência dominante, o legislador 

também eliminou a subjetividade que os julgadores, na maioria das vezes, lastreavam suas 

decisões monocráticas que não se enquadravam no permissivo legal. 

A referida redução textual demonstrou o anseio do legislador em garantir o efetivo 

duplo grau de jurisdição, bem como a garantia do acesso ao colegiado, restringindo as hipóteses 

do julgamento monocrático apenas em situações nas quais existe um posicionamento realmente 

consolidado e pacífico. 

Com o intuito de se verificar o posicionamento dos magistrados diante das restrições 

trazidas pelo legislador, e considerando o pouquíssimo tempo de vigência do novo código, 

foram colhidas opiniões de Desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O que 
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se infere da opinião dos magistrados, em síntese, é que, em um primeiro momento, houve um 

uma diminuição do julgamento monocrático por parte dos julgadores (prova disso, também, é 

o aumento das pautas de julgamento). 

No entanto, em sentido diverso ao que o legislador pretendeu, o Superior Tribunal de 

Justiça reformou o seu regimento no sentido de dar mais poderes ao ministro relator. Ou seja, 

além de não restringir as hipóteses de julgamento monocrático em seu regimento interno, optou 

por acrescentar outras possibilidades de excepcionar o colegiado! 

Esse contrassenso demonstra que as inovações trazidas pelo Novo Código não 

inibiram os tribunais superiores de desprestigiá-las e dispor como bem entendessem em seu 

regimento interno, retroagindo no tempo e ressuscitando o artigo 557 do CPC/1973. 

Isto denota quão aberto é o sistema processual brasileiro e quão incontrolável é o poder 

dos magistrados. Nos tempos de hoje, muito se diz que as cortes superiores viraram 

superpoderes e não há como se negar esta afirmação. 

Portanto, as entrevistas trazidas ao presente trabalho associadas aos dados que 

demonstram o posicionamento das cortes superiores sobre o tema e a revisão bibliográfica, 

demonstram que quem preenche o vazio do sistema processual é a prática. 

Assim, o futuro do funcionamento do julgamento monocrático está nas mãos dos 

aplicadores do direito, que, visando os interesses institucionais de cada Tribunal, interpretarão 

o Novo Código de Processo Civil da maneira que melhor lhes convier. 

Qual será a prioridade? Celeridade ou prestação jurisdicional justa? 
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