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RESUMO 

 

 
No presente estudo intentou-se analisar a técnica de ampliação do colegiado, inaugurada pelo 
Código de Processo Civil de 2015 em substituição ao extinto recurso dos embargos 
infringentes. Foram traçados o histórico e o percurso legislativo que levou à adoção da 
técnica, estudados seu conceito, natureza jurídica, finalidades e demais aspectos gerais sobre 
os quais recaem controvérsias doutrinárias. Em seguida, buscou-se analisar as hipóteses de 
incidência da técnica tanto nos recursos com previsão expressa no art. 942 do CPC/2015 
quanto nos que, apesar de não expressamente previstos, têm ocorrido a aplicação da mesma 
por entendimento dos tribunais, bem como realizada uma análise crítica das opções do 
legislador para não incidência da regra. Ainda, foram trazidos no desenvolvimento do 
trabalho alguns julgamentos paradigmáticos do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, que 
vêm realizando papel crucial na tentativa de homogeneizar a incidência do instituto. Por fim, 
o presente trabalho dedicou-se a descrever a previsão de alguns regimentos internos de 
tribunais de justiça e tribunais regionais federais, com o fito de verificar formas heterogêneas 
de aplicação da técnica e as consequências para o alcance de sua efetividade.  
 

 
Palavras-chave: Direito processual civil. Técnica de ampliação do colegiado. Art. 942 do 
CPC/2015. Previsões nos regimentos internos de tribunais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 
This study aimed to analyze the technique of enlargement of the collegiate, inaugurated by the 
Civil Procedure Code 2015 to replace the defunct judicial appeal of the infringing embargoes. 
The history and the legislative path that led to the adoption of the technique were mapped out, 
and also its concept, legal nature, purposes, and other general aspects were studied. Then, it 
was sought to analyze the hypotheses of incidence of the technique both in resources with an 
expressed provision in article 942 of the CPC/2015 as in those that, although not expressly 
forecasted for, have been occurring the application of the technique by the courts, as well as 
performed a critical analysis of the options of the legislator for non-inclusion of the rule. Also, 
some paradigmatic judgments of the Superior Court of Justice on the subject were brought in 
the development of the work, which have been playing a crucial role in the attempt to 
homogenize the incidence of the institute. Finally, this work was dedicated to describing the 
forecast of some internal regiments of state courts and federal regional courts, to verify 
heterogeneous forms of application of the technique and the consequences for the 
achievement of its effectiveness. 
 
 
 
Keywords: Civil procedural law. Technique of enlargement of the collegiate. Article 942 of 
Civil Procedure Code 2015. Provisions in the internal rules of courts. 
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INTRODUÇÃO 

 
Um dos objetos de crítica do Poder Judiciário brasileiro atualmente é, como se sabe, a 

morosidade no trâmite dos processos e a consequente demora em se alcançar a prestação 

jurisdicional definitiva, de forma que a existência de excessivos recursos no processo civil é 

uma das razões às quais se atribui essa morosidade, a exemplo da própria comissão de juristas 

responsável pela formulação do atual Código de Processo Civil1. Foi nesse contexto que 

durante o processo legislativo para aprovação da Lei nº 13.105/2015, com o pretenso objetivo 

de contribuir para a celeridade processual, extinguiu-se o recurso dos embargos infringentes. 

No entanto, foi criada uma regra no art. 942 do CPC, a técnica de julgamento estendido ou 

técnica de ampliação do colegiado, que em linhas gerais determina que um julgamento por 

maioria deve ter prosseguimento com a convocação de novos julgadores, para de certo modo 

substituir o extinto recurso.  

 O tema se mostra de grande relevância, sendo uma das novidades previstas no código 

vigente, e não parece ainda ter sido dada a importância merecida, tendo em vista que é uma 

técnica que deve incidir em todos os julgamentos por divergência, nos recursos em que há 

previsão legal, bem como por ser regra de aplicação obrigatória e oficiosa, prescindindo da 

voluntariedade das partes para que haja sua aplicação. Assim, entender o instituto e suas 

particularidades é essencial para sua boa aplicação no trâmite dos processos.  

 Busca-se analisar seu conceito, seus objetivos e qual seu papel no trâmite de um 

processo nos tribunais. Com isso, intenta-se explorar como a doutrina e a jurisprudência vêm 

percebendo a técnica em seus cinco primeiros anos de aplicação, e assim tentar entender como 

será sua aplicação nos próximos anos, e como os profissionais do direito podem se utilizar da 

mesma.  

Para se chegar a esse intento, alguns dos objetivos específicos são identificar a 

natureza jurídica do instituto, proceder o levantamento do processo legislativo que levou à 

criação da técnica, e assim descobrir a sua ratio legis, traçar os objetivos do instituto, 

descrever as hipóteses de cabimento da técnica e suas especificidades, identificar as 

diferenças e semelhanças em relação ao extinto recurso dos embargos infringentes, descrever 

 
1 CONJUR. Novo CPC não limita poder de decisão dos juízes, diz Luiz Fux. 2015. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2015-mar-13/cpc-nao-limita-poder-decisao-juizes-luiz-fux>. Acesso em: 13 dez. 
2020. 
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os julgamentos paradigmáticos sobre o tema, notadamente do STJ, e como esses julgados vêm 

determinando a aplicação da técnica e analisar as previsões nos regimentos internos dos 

tribunais, e como tais previsões afetam o resultado da aplicação da técnica. 

 A realização da pesquisa revela-se de importância eminente, para que o instituto, que 

por muitos é criticado como sendo apenas uma justificativa para a extinção dos embargos 

infringentes, seja compreendido por todos os atores do processo (servidores da Justiça, 

advogados, membros do Poder Judiciário) e assim se alcançar a máxima efetividade do 

instituto. Explorando as finalidades da técnica, é possível depreender qual forma de aplicação 

da técnica, e.g, se na mesma sessão onde surgiu a divergência ou se em outra sessão de 

julgamento, é a mais condizente com a razão de ser da mesma. Ademais, conhecer o “estado 

da arte” do instituto contribuirá para o entendimento de como a jurisprudência e os 

regimentos internos dos tribunais estão encaminhando a aplicação do instituto. Dessa forma, 

será possível inferir conclusões sobre o acerto ou não de como tem sido aplicada a técnica e 

dessa forma, trazer sugestões de como pode se dar tal aplicação para que sua finalidade seja 

observada no trâmite dos processos, notadamente na fase recursal. 

 No primeiro capítulo do trabalho, são estudados os aspectos gerais da técnica de 

ampliação do colegiado, entre os quais a razão legislativa para criação do instituto, o histórico 

que culminou em sua criação, além do processo legislativo, o conceito da técnica, natureza 

jurídica e sua finalidade, que até hoje não é objeto de consenso entre os estudiosos. São 

citadas algumas pesquisas empíricas produzidas até hoje com as primeiras impressões sobre o 

instituto, bem como comparando-o com os extintos embargos infringentes. Ainda, é analisada 

a questão da dimensão e profundidade na aplicação da técnica, com todos os questionamentos 

que surgem a partir disso e o direito de realização de sustentação oral. 

 Ato contínuo, no segundo capítulo são detalhadas as hipóteses de aplicação (e de não 

aplicação) da técnica da apelação, agravo de instrumento e ação rescisória, expressamente 

previstas no artigo do Código de Processo Civil. Não obstante, são tratadas também as 

possibilidades de aplicação da técnica em recursos que não tem previsão expressa no código, 

como embargos de declaração e agravo interno, trazendo exemplos de decisões de tribunais 

que aplicam a técnica nesses casos. Por fim, é tratado o tema da dispersão de votos e como 

esse fenômeno pode ser relacionado pela técnica de ampliação do colegiado. 

No terceiro capítulo, é trabalhado o princípio do juiz natural e sua relação com a 

técnica de julgamento estendido, através da necessidade de previsão nos regimentos internos 
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dos tribunais. Nesse sentido, são analisados os regimentos de alguns tribunais como exemplo 

de formas diferentes de aplicação da técnica.  

A escolha dos regimentos internos dos tribunais a serem analisados se deu de forma 

estratégica, visando abarcar previsões bem diferenciadas para que fosse possível descrever 

formas heterogêneas de aplicação da técnica e suas consequências, além de comparar umas 

com as outras. Assim, foram escolhidos quatro regimentos internos de tribunais de justiça 

estaduais e três regimentos internos de tribunais regionais federais, tendo em vista as formas 

diversas de composição e órgãos colegiados desses órgãos da Justiça Estadual e da Justiça 

Federal. Os regimentos internos do TJRJ e do TJSP foram selecionados em razão da inegável 

importância dessas duas unidades federativas e o porte desses tribunais. Ademais, buscou-se 

também analisar regimentos internos das demais regiões do Brasil para trazer maior 

representatividade. Assim, da região Nordeste, foi analisado o regimento interno do TJPE e da 

Região Sul, o regimento interno do TJPR. Registra-se que havia intenção de analisar também 

a previsão do TJAM, mas não foi possível devido ao difícil acesso no site do tribunal, que 

aparentemente não disponibiliza a versão mais atualizada de seu regimento. 
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CAPÍTULO 1- ASPECTOS GERAIS SOBRE A TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO 

COLEGIADO 
                 

 O tema do julgamento estendido previsto no art. 942 é objeto de estudo dos principais 

doutrinadores do processo civil, mas apenas alguns se debruçam de forma especial sobre a 

técnica. A primeira questão abordada em relação ao tema é a de que sua ratio legis seria 

substituir a figura recursal dos embargos infringentes, extintos da vigente legislação 

processual civil com o pretexto de que os excessivos recursos seriam causa da morosidade 

judicial, adotando-se no lugar uma técnica processual oficiosa com procedimento simplificado 

que colaboraria com a celeridade processual, mas alcançando o mesmo objetivo do recurso 

descontinuado, qual seja, possibilitar a inversão do resultado do julgamento. Humberto 

Theodoro Junior não define a técnica, mas afirma que se trata de “um sistema inovador de 

julgamento da apelação, que certa forma, pode fazer as vezes dos embargos infringentes”2.  

 A origem dos embargos infringentes e consequentemente da técnica do art. 942 do 

CPC remonta ao Direito Português, mais precisamente ao costume dos pedidos de retratação, 

que eram realizados devido à precariedade da organização judiciária, que gerava para as 

partes dificuldade em interpor os recursos3. Inicialmente, esses pedidos de reconsideração 

eram feitos sem previsão legal, e ao longo do tempo foram inseridos nas legislações com a 

denominação de embargos, de diversos tipos, como os declarativos, os modificativos e os 

ofensivos, sendo esses últimos os que deram origem aos embargos infringentes, que tinham 

como finalidades investir contra a decisão ou apontar nulidades do processo ou da própria 

decisão embargada4. 

 Nas Ordenações Filipinas, já havia a previsão dos embargos como recurso5, e em um 

assento da Casa de Suplicação de Lisboa, datado de 20/12/1783, “ficou estabelecido que, para 

confirmar a sentença de primeiro grau, bastavam dois votos concordantes; já para prover o 

 
2 THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III, 50. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de 
Janeiro: Forense, 2017, p. 965. 
3 CRUZ, João Claudino de Oliveira e. Dos recursos no Código de Processo Civil. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1968. p. 159-160. 
4 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de 
impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 17. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Ed. 
JusPodivm, 2020, pp. 96-97. 
5 TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luís Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 139. 
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recurso, revogando a decisão, impunham-se ‘três conformes’”6, sendo essa previsão a gênese 

histórica da técnica ora estudada, de onde se extrai o valor dado à decisão do Juízo a quo. 

Nesse sentido, destaca-se a lição de Pontes de Miranda: 

 

A sentença de primeira instância constituía valor que devia ser levado em conta, 
ainda quando a instancia superior a reformasse, no todo ou em parte, se algum voto 
houve, que a confirmaria. Se, por um lado, tal procedimento do legislador, com 
prestigiar a decisão de primeira instancia, impede novo exame sempre que a 
instancia superior é propensa a confirmar sentenças, verdade é que, diante do texto 
legal, juiz discrepante, convencido da sua opinião, se esforça por fundamentar, com 
pormenores e argumentos claros o seu voto vencido, confiante no julgamento dos 
embargos infringentes. É então que se verifica a verdadeira função político-jurídica 
do recurso de embargos: estão presentes os juízes vencedores e o juiz vencido, 
misturados com os juízes que não tomaram parte no julgamento…7 
 

 Historicamente, os embargos eram julgados pelo mesmo tribunal, notadamente pelo 

mesmo corpo de julgadores que proferira a decisão embargada, ou ao mesmo corpo de 

julgadores acrescido de outros julgadores8. Em 1939, uma reforma do processo civil 

português aboliu o recurso dos embargos do seu sistema jurídico, de forma que a partir desse 

ano o Brasil passou a ser o único país a prever tal espécie de recurso, que manteve sua 

previsão nos códigos processualistas civis de 1939 e de 1973, até ser suprimido pelo código 

vigente9. 

 Com a extinção do recurso dos embargos infringentes, o legislador optou pela criação 

da técnica do art. 942 CPC, cujo estudo perpassa obrigatoriamente pelo trâmite legislativo que 

desencadeou a novidade processual. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que 

conduziu a comissão de juristas responsável por reformular o atual código de processo civil, 

atribuiu como um dos fatores determinantes para a morosidade da Justiça o excesso de 

recursos, destacando a extinção dos embargos infringentes como medida a enfrentar o 

problema, além de afirmar que “recursos infindáveis geram a prestação de Justiça infindável 

 
6 TUCCI, José Rogério Cruz e. Limites da devolução da matéria objeto da divergência no julgamento 
estendido. Consultor Jurídico [S.l: s.n.], 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-jan-
31/paradoxo-corte-limites-devolucao-materia-divergente-julgamento-estendido>. Acesso em: 04 jan. 2021. 
7 Embargos, Prejulgado e Revista no Direito Processual Brasileiro, 2ª tiragem, Rio de Janeiro, A. Coelho 
Branco Filho Ed., 1937, p. 122-123. 
8 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 97. 
9 BORGES, Carolina Biazatti. A ampliação do colegiado em caso de divergência: o art. 942 do cpc/2015. 
Orientador: Flávio Cheim Jorge. 2018. Dissertação (Programa de Pós- Graduação em Direito) - Universidade 
Federal do Espírito Santo, Vitória, 2018, p. 20. 
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também”10. Entretanto, essa atribuição da morosidade processual à quantidade de recursos 

previstos no ordenamento jurídico não é pacífica na doutrina, que imputam o problema à 

quantidade de demandas existentes, ausência de administração adequada das rotinas 

administrativas, baixo ataque dos tempos mortos, entre outros11. 

 Desde o Anteprojeto apresentado em 2010, os embargos infringentes já não faziam 

parte do rol de recursos, que foi recebido pelo Senado Federal como Projeto de Lei nº 

166/201012. Algumas emendas apresentadas no Senado (emendas nº 88, 89 e 90) propunham 

o retorno dos embargos infringentes, basicamente sob a justificativa de que serviam para o 

aperfeiçoamento das decisões colegiadas e de que sua extinção não traria mais celeridade ao 

processo13. Todas as emendas foram rejeitadas no Senado e o projeto final foi encaminhado à 

Câmara dos Deputados sem a previsão do recurso. Novamente, algumas emendas defendiam 

o retorno dos embargos infringentes e um relatório parcial sobre as emendas apresentadas 

aprovou o retorno do recurso, sustentando o deputado Hugo Leal que: 

 

as estatísticas têm mostrado a grande utilidade dos embargos infringentes, com alto 
índice de provimento. Além disso, por se tratar de recurso com âmbito reduzido, não 
tende a ser causa de atraso procedimental. Em outros termos, o desaparecimento dos 
embargos infringentes em nada acelerará o andamento processual, mas, ao contrário, 
a sua manutenção tende a oferecer à parte importante instrumento para impugnação 
das decisões judiciais14. 
 

 Não obstante, o relator geral do projeto, deputado Sérgio Barradas Carneiro propôs a 

criação de uma técnica de julgamento no lugar da manutenção dos embargos infringentes, 

com procedimento mais simples e mantendo os aspectos positivos do recurso, isto é, 

prestigiar a justiça da decisão e possibilitar a reversão do julgamento, porém sem os ônus do 

recurso, que causava muitos problemas de cabimento que repercutiam na esfera dos recursos 

especial e extraordinário15. 

 
10 CONJUR. Novo CPC não limita poder de decisão dos juízes, diz Luiz Fux. 2015. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2015-mar-13/cpc-nao-limita-poder-decisao-juizes-luiz-fux>. Acesso em: 13 dez. 
2020. 
11 NUNES, Dierle. Colegialidade corretiva, precedentes e vieses cognitivos: algumas questões do CPC-2015. In: 
Revista Brasileira de Direito Processual – RBDPro, Belo Horizonte, ano 23, n. 92, out./dez. 2015 , p. 77. 
12 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010. Disponível em: 
<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/97249>. Acesso em: 31 jan 2021. 
13 BRASIL. Senado Federal. Emendas apresentadas perante a Comissão Temporária da Reforma do Código de 
Processo Civil ao Projeto de Lei nº 166, de 2010. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documentodm=4550414&ts=1594037216602&disposition=inline>. Acesso em: 31 jan 2021. 
14 Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei no 8.046/2010. Relatório Parcial sobre os 
Livros IV e V. Rel. Dep. Hugo Leal. Brasília: Câmara dos Deputados, 2012. p. 128. 
15 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. p. 54. 
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 Com isso, o art. 955 do projeto passou a ter a seguinte redação: 

 

Art. 955. Quando, em apelação ou agravo, o resultado não for unânime, o 
julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros 
julgadores, a serem convocados nos termos previamente definidos no regimento 
interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado 
inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente 
suas razões perante os novos julgadores.  
§1º Sendo possível, o prosseguimento do julgamento pode dar-se na mesma sessão, 
colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão 
colegiado. 
§2º Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do 
prosseguimento do julgamento.  
§3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao 
julgamento não unânime proferido em ação rescisória, devendo o seu 
prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento 
interno.  
§4º Não se aplica o disposto neste artigo no julgamento do incidente de assunção de 
competência e no de resolução de demandas repetitivas. 
§5º Nos tribunais em que o órgão que proferiu o julgamento não unânime for o 
plenário ou a corte especial, não se aplica o disposto neste artigo.  

 

O projeto foi remetido à casa iniciadora com a previsão da técnica, mas com algumas 

alterações em relação às hipóteses de aplicação. No Senado, algumas emendas propunham a 

extinção da técnica inovadora, basicamente argumentando persistirem todos os problemas dos 

embargos infringentes. Enfim, o relator no Senado opinou pela manutenção da técnica e 

chegou-se à redação atual do código, que não foi afetada pelo veto presidencial, sendo 

sancionada. 

No vigente Código de Processo Civil, no art. 942, o legislador estabeleceu um instituto 

inédito, cuja redação é adiante colacionada: 

 

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá 
prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que 
serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em 
número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, 
assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas 
razões perante os novos julgadores. 
§ 1º Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, 
colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão 
colegiado. 
§ 2º Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do 
prosseguimento do julgamento. 
§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao 
julgamento não unânime proferido em: 
I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse 
caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no 
regimento interno; 
II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar 
parcialmente o mérito. 
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§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento: 
I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas 
repetitivas; 
II - da remessa necessária; 
III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial. 

  

 Basicamente, o dispositivo prevê que quando ausente a unanimidade em um 

julgamento de apelação, ação rescisória e agravo de instrumento, sem se analisar em um 

primeiro momento as diferenças de cabimento em cada uma das espécies, haverá 

prosseguimento do julgamento em sessão com a presença de outros julgadores, podendo ser 

na mesma sessão ou em sessão a ser designada, em número suficiente para garantir a 

possibilidade de inversão do resultado preliminar. No julgamento com colegiado ampliado, 

garantida a possibilidade de sustentação oral, serão colhidos os votos e com o resultado final 

há a lavratura de acórdão.  

 Assim, e.g., se de um colegiado composto por 3 (três) julgadores resultar em 

julgamento não unânime de uma apelação, a sessão só poderá ter continuidade com a presença 

de, no mínimo, outros 2 (dois) julgadores, número mínimo que possibilita a inversão do 

resultado de 2x1 para 2x3, caso os dois julgadores convocados acompanhem o 

posicionamento do que seria voto vencido no resultado preliminar.16  

 
16 Nesse sentido, a convocação de apenas mais um julgador vai de encontro à previsão legal, por não possibilitar 
a inversão do resultado preliminar, sendo este o posicionamento da 1ª Turma do STJ em recente julgamento: 
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO NÃO 
UNÂNIME. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. ART. 942, CAPUT, DO CPC. CONVOCAÇÃO 
DE NOVOS JULGADORES EM NÚMERO SUFICIENTE QUE POSSIBILITE A EVENTUAL INVERSÃO 
DO RESULTADO DO JULGAMENTO INICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE. 1. Caso concreto em 
que, presente a hipótese do art. 942 do CPC (julgamento recursal ampliado), o Tribunal de origem entendeu 
desnecessária a tomada de voto de um segundo julgador, ao argumento de que, com o voto do primeiro 
magistrado adicional, atingiu-se o suficiente placar de 3x1 (três votos a um) pelo provimento da apelação; por 
isso, o voto de um segundo juiz seria despiciendo, pois não teria o condão de alterar a maioria já formada, 
chegando-se, no máximo, a 3x2. 2. A participação de julgadores extras em número inferior ao necessário para, 
em tese, possibilitar inversão do julgamento inicial, como ocorrido no caso concreto, implica afronta ao art. 942 
do CPC/2015 e, via de consequêcia, a nulidade do respectivo acórdão. Nesse sentido: REsp 1.762.236/SP, Rel. p/ 
Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 15/3/2019. 3. Revela-se 
desinfluente o fato de que, a certa altura, já tenham sido contabilizados votos suficientes para o acolhimento ou 
desacolhimento do recurso, fazendo-se de rigor, ainda assim, a continuidade do julgamento, com a obrigatória 
tomada dos votos de todos os julgadores integrantes do Colegiado ampliado. 4. Cuidando-se de julgamento 
estendido de apelação, intuitiva se revela a necessidade da efetiva participação de ao menos dois novos juízes. 
No ponto, como explica MARCELO ABELHA, "O que se imagina que venha a acontecer na prática é que os 
tribunais revejam os seus órgãos fracionários mínimos com 3 membros e neles coloquem mais dois, justamente 
para que em casos como o presente possam, presentes à sessão, ser imediatamente convocados para prosseguir 
no julgamento não unânime proferido pelos três membros, evitando-se assim a marcação de nova data e, neste 
exemplo, com a convocação de pelo menos dois novos membros para prosseguir o julgamento" (Manual de 
direito processual civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1304). 5. Recurso especial conhecido e provido, 
ao efeito de anular o acórdão recorrido e, via de consequência, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de 
origem para que retome o julgamento do recurso ampliado de apelação, em harmonia com o art. 942 do 
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 Apesar da ausência de dados empíricos que possam atestá-lo, a técnica do julgamento 

estendido foi adotada com o pretexto de que possibilitaria a inversão do resultado do 

julgamento, assim como os extintos embargos infringentes, mas de forma a prestigiar a 

celeridade processual. De fato, é possível constatar que o procedimento do art. 942 prescinde 

de diversas etapas inerentes aos recursos e aos extintos embargos infringentes, como destaca 

Carolina Biazatti Borges, tais como:  

 

protocolo das razões; encaminhamento ao relator do acórdão embargado; intimação 
da parte embargada para apresentar contrarrazões; realização do juízo de 
admissibilidade após a juntada das contrarrazões; interposição do agravo contra a 
decisão de inadmissão, se fosse o caso; escolha de um novo relator; e julgamento 
nos termos do regimento interno do tribunal17. 
 

 No entanto, é preciso considerar que se antes às partes cabia escolher se iriam interpor 

os embargos infringentes ou não, com a técnica do art. 942, estando presentes as hipóteses de 

cabimento da lei, a técnica deve ser aplicada obrigatoriamente, de ofício, de forma que 

certamente a técnica é aplicada mais vezes do que eram interpostos os embargos infringentes.  

Além do mais, os embargos infringentes tinham incidência menor que a atual técnica, 

notadamente em relação à apelação, porque só eram cabíveis quando presente a chamada 

‘dupla divergência’ (sentença recorrida e voto vencido no mesmo sentido), enquanto para a 

incidência da técnica basta que haja maioria na votação, não sendo necessário que a maioria 

formada seja para reformar a sentença recorrida.   

 Uma recente pesquisa empírica publicada sobre a técnica de ampliação da 

colegialidade no âmbito do recurso de apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro18 é um indício nesse sentido, em que foram analisadas todas as 79.178 apelações 

julgadas pelo tribunal em 2015 e as 107.975 apelações julgadas pelo tribunal em 2017, com o 

fito de comparar a sistemática dos embargos infringentes com a da técnica de ampliação da 

colegialidade. Segundo a mesma pesquisa, houve divergência de votos no julgamento de 

1.571 apelações no ano de 2015, sendo opostos 338 embargos infringentes, e houve 

divergência em 1.389 apelações no ano de 2017, sendo aplicada a técnica do art. 942 do CPC 

em todas elas, tendo em vista a previsão legal de aplicação ex officio. Assim, a técnica de 

 
CPC/2015.” (REsp 1631328/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
03/11/2020, DJe 20/11/2020) 
17 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. p. 68. 
18 PANTOJA, Fernanda Medina et al. A aplicação da técnica de ampliação da colegialidade no julgamento das 
apelações cíveis no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. In: ALVIM, Teresa Arruda; NERY Jr., 
Nelson. Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins. v. 15 - São Paulo: RT, 2020, p. 199.  
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ampliação do colegiado no ano de 2017 teve incidência quatro vezes maior quando 

comparada com o recurso dos embargos infringentes no ano de 2015.  

 Outrossim, em relação ao tempo para julgamento, a média dos embargos infringentes, 

da sua oposição ao julgamento, foi de 192 dias no ano de 2015. Já na técnica de ampliação do 

colegiado, em 65,8% dos casos em que houve sua aplicação, o julgamento iniciou-se e 

encerrou-se na mesma data, ou seja, a aplicação da técnica não acrescentou nenhum dia no 

trâmite do processo, o prosseguimento do julgamento deu-se na mesma sessão. Nos 34,2% 

dos casos restantes, 54 dias foi a média de tempo para julgamento da apelação com o quórum 

ampliado, bem abaixo da média dos embargos infringentes, de forma que a incidência da 

técnica resultou em uma redução do tempo de julgamento em 2/3. No tocante ao alcance do 

fim pretendido com a medida, foram providos 151 embargos infringentes, o que representa 

46,1%, enquanto que com a técnica houve a inversão do resultado inicial do julgamento em 

21,2% das apelações, ou seja, em 276 julgamentos19.  

 Ademais, outra pesquisa empírica, desta vez no âmbito do Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais, realizada por Letícia Fabel Gontijo e Jason Soares De Albergaria 

Neto20, constatou que a técnica de julgamento estendido, analisando dados entre 18 de março 

de 2016 e 28 de fevereiro de 2017, foi aplicada três vezes mais que a quantidade de embargos 

infringentes distribuídos entre 18 de março de 2015 e 18 de março de 2016.  

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, da análise dos dados conclui-se 

no mesmo sentido, de que a técnica de ampliação do colegiado é muito mais aplicada do que 

eram opostos os embargos infringentes, e em 27,45% dos casos em que foi aplicada a técnica 

o voto divergente prevaleceu21. 

 Muitas são as controvérsias doutrinárias sobre o tema, que alcançam inclusive a 

questão sobre a natureza jurídica do procedimento trazido no art. 942 do CPC/2015. Alguns 

doutrinadores afirmam tratar-se de um incidente, a exemplo de José Maria Câmara Jr.22 e 

 
19 PANTOJA, Fernanda Medina et al., Op cit, p. 200.  
20 GONTIJO, Letícia Fabel; DE ALBERGARIA NETO, Jason Soares. A técnica de julgamento do art. 942 do 
CPC/15 e sua repercussão: pesquisa descritiva e quantitativa no âmbito do TJMG. Revista de Processo, v. 
277/2018, mar 2018, p. 305/322.  
21 MACHADO, Lethicia Pinheiro; MORAIS, José Victor Ibiapina Cunha; PINTO, Eduardo Régis Girão de 
Castro; ANDRADE, Mariana Dionísio de. A substituição dos embargos infringentes pelas técnicas de 
julgamento colegiado no tribunal de justiça do ceará: efeitos sobre a celeridade processual. In: Revista 
Eletrônica de Direito Processual - REDP, [s. l.], v. 20, ed. 3, 1 set. 2019, p. 256. 
22 CÂMARA Jr., José Maria. Técnica da colegialidade do art. 942 do CPC: extensão e profundidade da matéria 
submetida ao julgamento prolongado. In: ALVIM, Teresa Arruda; NERY Jr.,Nelson. Aspectos polêmicos e 
atuais dos recursos cíveis e assuntos afins. v. 13 -  São Paulo: RT, 2017, p. 279.  
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Humberto Theodoro Jr.23, a qual não parece ser a posição mais acertada, já que um incidente 

inaugura necessariamente um novo procedimento paralelo, o que contraria a disposição do art. 

942 do CPC/2015, que determina a ampliação do colegiado no próprio curso do procedimento 

principal, bem como pela organização topográfica do código, já que o art. 942 está inserido no 

Capítulo II (“Da ordem dos processos no tribunal”) do Título I do Livro III do CPC/2015, 

diferentemente dos incidentes processuais, que são tratados em capítulos específicos 

imediatamente posteriores, como a assunção de competência (Capítulo III) e a arguição de 

inconstitucionalidade (Capítulo IV)24. 

 Não obstante, a posição à qual se filia grande parte da doutrina, como Teresa Arruda 

Alvim25 e Fredie Didier Jr.26, bem como a jurisprudência, notadamente a 3ª Turma do C. STJ 

é de que se trata de técnica de julgamento, conforme se vê do julgado de 19/02/2019:  

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 942, CAPUT, DO 
CPC/2015. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. APELAÇÃO. TÉCNICA DE 
AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA. 
MARCO TEMPORAL. ABRANGÊNCIA. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO. 
(…) 4. O art. 942 do CPC/2015 não estabelece uma nova espécie recursal, mas, sim, 
uma técnica de julgamento, a ser aplicada de ofício, independentemente de 
requerimento das partes, com o objetivo de aprofundar a discussão a respeito de 
controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência. (...) 

(STJ - REsp: 1762236 SP 2018/0105386-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 15/03/2019) 

 

 Em seu voto vencedor, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva consigna que o art. 942 

do CPC/2015 possui uma natureza sui generis, já que sua aplicabilidade só se manifesta no 

momento imediatamente posterior à colheita de votos, quando configurada a votação não 

unânime, e anterior ao ato processual formal da publicação do acórdão. 

Tal terminologia é utilizada pelo próprio legislador no § 3º do art. 942, e mostra-se 

precisa, conforme entendimento de Carolina Biazatti Borges27: 

 

Técnica é método utilizado para se atingir determinado resultado. Por isso, não é 
imprecisa a terminologia usada pelo legislador. Isso porque, quando não unânime o 

 
23 THEODORO JR., Humberto. Código de Processo Civil anotado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 
1057. 
24 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. p. 60. 
25 ALVIM, Teresa Arruda. Ampliar a colegialidade: valeu a pena? In: ALVIM, Teresa Arruda; NERY Jr., 
Nelson. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e assuntos afins. v. 13 -  São Paulo: RT, 2017, p. 531.  
26 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 100. 
27 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. p. 62. 
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julgamento da apelação, do agravo de instrumento ou da ação rescisória, em termos 
gerais, o julgamento poderá ser suspenso, novos julgadores deverão ser convocados, 
nova sessão poderá ser designada, as partes e eventuais terceiros poderão realizar 
sustentação oral, outros votos serão colhidos, votos já proferidos poderão ser 
alterados, até que, enfim, o acórdão será lavrado. Todo esse percurso é, de fato, um 
procedimento complementar do julgamento do recurso ou da ação, já que é formado 
pela concatenação de atos processuais relacionados entre si. A técnica, por sua vez, 
embora praticamente indissociável da ideia de procedimento, parece coincidir com o 
próprio dever do tribunal de subsumir o caso à norma e determinar, de ofício, que tal 
procedimento seja observado, sob pena de nulidade. É, portanto, um artifício 
processual de que o órgão fracionário deve se valer, isto é, verificar na prática e 
determinar a instauração do respectivo procedimento.  

 

 A mencionada jurisprudência deixa claro também que a novidade legislativa não se 

trata de recurso, sendo essa a posição de vários doutrinadores, como Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero28, Fredie Didier Jr.29, Humberto Theodoro 

Jr.30, Vinicius Silva Lemos31, entre outros. São várias as razões para tal. A uma porque não há 

a voluntariedade presente nos recursos, sendo aplicada de ofício e obrigatoriamente pelo 

tribunal dentro das hipóteses de cabimento previstas na lei; a duas porque não está prevista no 

rol taxativo de recursos do art. 994 do CPC/2015 e por fim tendo em vista que sua incidência 

acontece antes do julgamento ser finalizado, sendo uma continuação do julgamento em que 

houve a divergência, ou seja, não foi proferida decisão contra a qual poder-se-ia interpor um 

recurso. Ressalta Didier Jr.32 a relevância da discussão em torno da natureza jurídica do 

instituto, posto que, assumindo-se que se trata de espécie recursal, como o faz Eduardo José 

da Fonseca Costa33, deve-se partir do pressuposto de que houve a prolatação de decisão, com 

lavratura de acórdão, nos termos do art. 941 do CPC/2015, sendo cabível a oposição de 

embargos de declaração antes mesmo da convocação de novos julgadores. Outrossim, com a 

aplicação do art. 942 do CPC/2015, haveria novo julgamento, e julgadores que participaram 

do julgamento anterior deveriam proferir novos votos. 

 Em relação às finalidades da novidade legislativa, a decisão supracitada, no voto do 

Ministro Relator Marco Aurélio Bellizze que foi voto vencido, destaca que tanto os embargos 

 
28 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Tutela dos direitos mediante 
procedimento comum. In: Revista Dos Tribunais LTDA, 2015. v. 2, p. 564. 
29 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 97. 
30 THEODORO JR., Humberto. Op cit, 2017, p. 964. 
31 LEMOS, Vinicius Silva. A técnica de julgamento não unânime e as suas implicações procedimentais. Revista 
Brasileira de Direito Processual – RBDPro, Belo Horizonte, ano 26, n. 101, p. 323-342, jan./mar. 2018, p. 
328.  
32 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 98. 
33 Pequena história dos embargos infringentes no Brasil: uma viagem redonda. In: DIDIER JR., Fredie et al. 
Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. p. 98. 
Salvador: Juspodivm, 2020. p. 399.  
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infringentes quanto a técnica adotada são teleologicamente semelhantes, pois “ambos 

intentam suprir a necessidade de aperfeiçoamento do serviço jurisdicional por meio da 

ampliação do debate”. Para Marinoni, Arenhart, Mitidiero, o legislador, “sensível ao fato de 

que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior 

aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não 

unânime à ampliação do debate”34, sendo para esses autores a finalidade da técnica a 

necessidade de um maior aprofundamento da discussão em razão da votação por maioria. 

Nesse sentido, “haverá ampliação da composição e, igualmente, ampliação do debate, com 

um resultado mais maduro, fruto de discussão que contou com mais outros julgadores”35.  

 Chama atenção Carolina Biazatti Borges à possibilidade de que a técnica de ampliação 

do colegiado possa desestimular a realização de votos divergentes pelos julgadores, adotando-

se a anuência ao voto majoritário como forma de burlar aplicação do instituto, com vistas à 

celeridade processual e diminuição do trabalho dos votantes36. Tal prática estaria relacionada 

ao problema dos julgamentos formalmente colegiados, em que os julgadores dos órgãos 

fracionários tendem a seguir o voto do relator, como se imperasse verdadeira aversão à 

divergência nos tribunais. Por outro lado, não nega que o debate é ferramenta de persuasão, já 

que “os fundamentos expostos por cada um dos membros são aptos a gerar a reflexão nos 

demais, os quais, por mais convictos que estejam, terão o ônus argumentativo de sustentar 

seus posicionamentos e fazê-los prevalecer”37.  

 Teresa Arruda Alvim38 também destaca a problemática da aversão ao dissenso, 

quando um votante prefere acompanhar o voto do relator a manifestar sua opinião individual, 

mesmo quando discorda desse, resultando numa falsa decisão unânime, o que poderia ser 

incentivado com o advento da técnica de ampliação do colegiado. Outrossim, questiona o 

dogma de que a colegialidade produz decisões mais aprimoradas quando comparadas às 

decisões monocráticas, citando um estudo da Universidade de Chicago cuja conclusão foi de 

que “as decisões colegiadas são significativa e sistematicamente mais imprevisíveis e 

variáveis”39. Apesar de o estudo citado talvez não ser adequado para comparar com a 

realidade do sistema processual civil brasileiro, posto que analisa decisões tomadas por júris, 

 
34 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Op cit, p. 564. 
35 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 100. 
36 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. pp. 72-74. 
37 Ibidem. 
38 ALVIM, Teresa Arruda. Op cit, pp. 528-530.  
39 Ibidem. 
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serve para se refletir e não se tomar como verdade absoluta que decisões colegiadas são 

sempre mais qualificadas que decisões monocráticas. 

 No entanto, não há um entendimento pacífico na doutrina em relação à finalidade do 

instituto, destacando-se o entendimento de José Maria Câmara Junior40, para quem o objetivo 

da inovação seria conferir uniformidade ao órgão colegiado, dando um tratamento homogêneo 

sobre determinada questão, privilegiando o princípio da segurança jurídica. 

 De acordo com a previsão do §1º do art. 942 do CPC/2015, “sendo possível, o 

prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros 

julgadores que porventura componham o órgão colegiado”, o que pode ser visto como um 

aspecto positivo, na medida que não acrescentaria mais tempo para se chegar ao resultado 

definitivo do julgamento, contribuindo para a celeridade processual. No entanto, Giselle Couy 

e Dierle Nunes alertam para o perigo de que prosseguir com o colegiado ampliado na mesma 

sessão significa um prejuízo profundo à ampla defesa e ao contraditório, além de não 

assegurar o devido processo legal, já que os desembargadores convocados não teriam 

oportunidade de fazer uma análise detida dos autos do processo, não seria possível a 

distribuição de memoriais pelas partes e não haveria na prática um amplo debate. Em suma, 

“não há como haver ampla defesa e comparticipação plena, com análise de todos os 

fundamentos e argumentos apresentados pelas partes pelos novos julgadores, já que não há 

como fazer tal estudo na própria sessão de julgamento”41. Nesse sentido, propõe Dierle 

Nunes: 

 

Percebe-se que a nova técnica somente viabilizará uma colegialidade corretiva caso 
não se prossiga o julgamento na mesma sessão de julgamento (como permitido em 
seu §1º), de modo a salvaguardar a possibilidade de deliberação embasada em amplo 
conhecimento da causa ou recurso em julgamento. Caso contrário, poderemos abrir 
tão só um aumento numérico de votantes, mas não uma melhoria decisória.  
Nesses moldes, uma interpretação constitucionalmente conforme impõe a im- 
possibilidadede de continuidade do julgamento na mesma sessão, de modo a subsi- 
diar aos demais votantes a possibilidade de efetivo conhecimento do caso.  
No entanto, para os advogados, em face do novo incidente e da possibilidade de 
continuidade de julgamento na mesma sessão (que reputamos constitucionalmente 
inadequada), seria relevante, em algumas hipóteses (muito específicas), por cautela, 
a apresentação de memorial para os julgadores que, em princípio, não participariam 
do julgamento pela potencialidade de ampliação do colegiado42.  

 
40 CÂMARA Jr., José Maria. O art. 942 do CPC e a ampliação da colegialidade: questões e propostas de 
interpretação para dissipar dúvidas sobre a aplicação da regra. In: ALVIM, Teresa Arruda; NERY Jr.; Nelson. 
Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e assuntos afins. v. 14 - São Paulo: RT, 2018, p. 206. 
41 COUY, Giselle Santos. Da extirpação dos embargos infringentes no Novo Código de Processo Civil – um 
retrocesso ou avanço? Doutrina selecionada: processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões 
jurídicas. Salvador: JusPodivm, 2015. p. 28. v. 6. 
42 NUNES, Dierle. Op cit, p. 80. 
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 Ainda, um assunto que merece análise pormenorizada em relação à aplicação da 

técnica de julgamento estendido diz respeito à dimensão e profundidade da matéria que 

deverá ser julgada pelo colegiado ampliado. Os novos julgadores devem se pronunciar apenas 

acerca da matéria sobre a qual há divergência? Os julgadores presentes na votação inicial 

podem alterar seu voto quando do julgamento ampliado? Se sim, caso essa alteração incorra 

em um julgamento por unanimidade no colegiado inicial, a chamada “unanimidade tardia”, a 

técnica deverá deixar de ser aplicada? Esses são alguns dos questionamentos sobre os quais 

passa-se a expor.  

Para José Rogério Cruz e Tucci43, havendo unanimidade sobre uma matéria, não deve 

a mesma ser objeto de intervenção dos outros julgadores convocados, posto que o contrário 

implicaria em usurpação do princípio do juiz natural, “que prevê um número X de 

componentes para o julgamento unânime e um número Y para julgar quando configurada 

divergência sobre algum capítulo da decisão”. Assim, para esse autor, deve-se observar o 

limite da devolutividade, que no caso da técnica é o dissenso estabelecido pelos votos 

proferidos no julgamento inicial44.  

 No mesmo sentido entendem José Maria Câmara Junior45 e Teresa Arruda Alvim46, 

para quem o julgamento estendido deve ficar adstrito ao ponto da divergência. Carolina 

Biazatti Borges47 explica porque a lógica seria restringir a análise à matéria divergente: 

 

(…) já que não houve acordo entre os julgadores, significa que há a possibilidade de 
que o magistrado vencido, que é tão qualificado quanto os demais, possa ter 
apresentado a solução jurídica correta ao caso, e, por isso, novos julgadores, que já 
estarão cientes da existência da divergência, poderão refletir sobre os fundamentos 
utilizados e as conclusões já expostas, com vistas a concordar ou não com a maioria, 
aperfeiçoando, assim, o debate e o julgamento do recurso ou da ação. Sob o viés 
psicológico dos novos julgadores, é certo que, por ingressarem no julgamento depois 
deste já ter sido iniciado e saberem de antemão qual é a polêmica sobre a qual 
divergiram os demais magistrados, terão mais clareza e racionalidade acerca da 
questão.  

 

 José Maria Câmara Junior48 e Carolina Biazatti Borges49 entendem que o colegiado 

ampliado não deve julgar pontos não analisados anteriormente, seja pelo Juízo a quo, seja 

 
43 TUCCI, José Rogério Cruz e. Op cit. 2017. 
44 Ibidem. 
45 CÂMARA Jr., José Maria. Op cit, 2017, pp. 281-282. 
46 ALVIM, Teresa Arruda. Op cit, pp. 533-534. 
47 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. p. 79. 
48 CÂMARA Jr., José Maria. Op cit, 2017, pp. 281-282. 
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pelo colegiado original, e.g., no caso de o colegiado original ter decidido por maioria por 

reconhecer a prescrição, e convocando-se os demais julgadores, caso o resultado seja 

invertido, ou seja, caso a prejudicial de mérito seja ultrapassada. Para esses autores o 

colegiado ampliado deve ser desfeito e apenas os votantes originais devem se pronunciar 

sobre as demais matérias anteriormente não apreciadas. Se houver nova decisão versando 

sobre essas matérias por maioria, só então o quórum ampliado deverá ser convocado e 

deliberar sobre os pontos controvertidos. Diversamente, Teresa Arruda Alvim50 entende que o 

colegiado ampliado deve permanecer até o final do julgamento, uma vez convocado, 

decidindo sobre as questões subsequentes à matéria sobre a qual houve a divergência, numa 

interpretação teleológica de que o instituto foi criado para simplificar, e portanto, não deve 

gerar mais ônus temporais. 

 Por outro lado, Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha51 e Vinicius Silva Lemos52, 

entendem que, por não se tratar de recurso, não há que se falar em efeito devolutivo quando 

da aplicação da técnica, e por consequência, os novos julgadores convocados não estariam 

limitados a decidir sobre a matéria divergente, já que o julgamento está em aberto. Assim, os 

desembargadores convocados poderiam se manifestar sobre toda a matéria que ainda não tem 

resultado definitivo. Nesse sentido é a decisão da 3ª Turma do E. STJ, conforme se vê da 

ementa a seguir colacionada: 

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS. APELAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 
JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO 
COLEGIADO. ART. 942 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA. TÉCNICA DE 
JULGAMENTO. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE VOTO. POSSIBILIDADE. 
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão 
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados 
Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a aferir, preliminarmente, 
se houve negativa de prestação jurisdicional. No mérito, o propósito é definir a 
correta interpretação e a abrangência da técnica de ampliação de colegiado na 
hipótese de julgamento não unânime, nos termos do art. 942 do CPC/2015. 3. Não 
há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva 
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito 
que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. No 
caso concreto, diante da ausência de unanimidade no julgamento da apelação, foi 
aplicado, de ofício, o art. 942 do CPC/2015 a fim de ampliar o colegiado com a 
convocação de outros desembargadores. Na continuidade do julgamento, um dos 
desembargadores alterou o voto anteriormente proferido para negar provimento à 
apelação e manter a sentença, resultado que prevaleceu, por maioria. 5. A técnica de 

 
49 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. p. 105. 
50 ALVIM, Teresa Arruda. Op cit, p. 534. 
51 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 100. 
52 LEMOS, Vinicius Silva. Op cit, p. 332. 
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ampliação do colegiado consiste em significativa inovação trazida pelo CPC/2015, 
tendo cabimento nas hipóteses de julgamento não unânime de apelação; ação 
rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença; e agravo de instrumento, 
quando houver reforma da decisão que julgou parcialmente o mérito. 6. O art. 942 
do CPC/2015 não configura uma nova espécie recursal, mas, sim, uma técnica de 
julgamento, a ser aplicada de ofício, independentemente de requerimento das partes, 
com o objetivo de aprofundar a discussão a respeito de controvérsia, de natureza 
fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência. 7. Constatada a ausência de 
unanimidade no resultado da apelação, é obrigatória a aplicação do art. 942 do 
CPC/2015, sendo que o julgamento não se encerra até o pronunciamento pelo 
colegiado estendido, ou seja, inexiste a lavratura de acórdão parcial de mérito. 8. Os 
novos julgadores convocados não ficam restritos aos capítulos ou pontos sobre 
os quais houve inicialmente divergência, cabendo-lhes a apreciação da 
integralidade do recurso. 9. O prosseguimento do julgamento com quórum 
ampliado em caso de divergência tem por objetivo a qualificação do debate, 
assegurando-se oportunidade para a análise aprofundada das teses jurídicas 
contrapostas e das questões fáticas controvertidas, com vistas a criar e manter 
uma jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente. 10. Conforme 
expressamente autorizado pelo art. 942, § 2º, do CPC/2015, os julgadores que já 
tenham votado podem modificar o seu posicionamento. 11. Não cabe a esta Corte 
Superior reexaminar as premissas fáticas sobre as quais se fundamentou o Tribunal 
local, a fim de verificar se houve efetivamente divergência, haja vista o óbice da 
Súmula nº 7/STJ. 12. Recurso especial não provido. 
(STJ - REsp: 1771815 SP 2018/0232849-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS 
BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 21/11/2018) (grifei) 
 

 O relator do processo, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, em seu voto, argumenta 

que se mostra irrelevante para a incidência da técnica a delimitação das matérias que tiveram 

entendimento divergente ou convergente por parte dos desembargadores que compunham o 

órgão original, já que o julgamento estendido prossegue para toda a matéria do processo e não 

somente da parte constante do “voto vencido”. 

 Em relação ao segundo questionamento proposto, o próprio §2º do artigo trabalhado 

dispõe que “os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do 

prosseguimento do julgamento”. Para Teresa Arruda Alvim53, essa revisão do voto deve se 

dar exclusivamente com relação à questão que ensejou a ampliação da colegialidade, levando-

se em conta a ideia de julgamento por fases. Ademais, o enunciado nº 599 do Fórum 

Permanente de Processualistas Civis expõe que “a revisão do voto, após a ampliação do 

colegiado, não afasta a aplicação da técnica de julgamento do art. 942”, e também assim 

entendem Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha54, argumentando que justamente porque a 

técnica incide sem ter sido encerrado o julgamento que é possível a modificação do voto, bem 

como que não há que se falar em “desconvocação” dos novos julgadores, porque o que faz 

incidir a regra é a votação não unânime que já aconteceu. Apesar de não conter uma novidade, 

 
53 ALVIM, Teresa Arruda. Op cit, p. 534. 
54 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 99. 
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para Claudia Vechi Torres e Patrícia de Oliveira e Silva55 a faculdade de revisão do voto se 

alinha com a finalidade do instituto, já que “diante de uma reflexão mais aprofundada o 

julgador pode mudar de ideia e perceber outros pontos de vista”. 

 O direito de realizar a sustentação oral perante os novos julgadores é assegurado pelo 

caput do art. 942 do CPC/2015. Inicialmente, merece destaque o enunciado 682 do Fórum 

Permanente de Processualistas Civis: “É assegurado o direito à sustentação oral para o 

colegiado ampliado pela aplicação da técnica do art. 942, ainda que não tenha sido realizada 

perante o órgão originário”, sendo essa a posição defendida por Didier Jr. e Leonardo 

Carneiro da Cunha56 e Vinicius Silva Lemos57. Noutro pórtico, José Maria Câmara Junior58  

aduz que a previsão deve ser interpretada restritivamente, de forma que se opera a preclusão 

para a parte que não sustentou oralmente no colegiado simples, quando o julgamento for 

estendido não poderá mais usar a palavra. Teresa Arruda Alvim59 entende que a sustentação 

oral deve ser feita na própria sessão em que foi estabelecido o dissenso, se os julgadores 

convocados já estiverem presentes na sessão, ainda que o julgamento seja designado para 

outra data. Somente se os desembargadores convocados não estiverem presentes na sessão em 

que houve o dissenso é que a parte poderá sustentar oralmente em outra sessão designada. 

 Ainda sobre o tema da sustentação oral, cumpre mencionar o conflito de regras 

presente no Código de Processo Civil em relação à possibilidade de sustentar oralmente 

quando do julgamento de agravo de instrumento. Isso porque o art. 937, VIII prevê o direito à 

sustentação oral no agravo de instrumento, apenas quando interposto contra decisões 

interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. No entanto, 

como já se viu, o art. 942 estabelece ser assegurado o direito de sustentar oralmente perante os 

novos julgadores, e há várias matérias que podem ser veiculadas que tratem do mérito no 

agravo de instrumento (art. 942, §3º, II) e que não digam respeito a tutela provisória, o que 

resultaria na absurda hipótese de no julgamento do agravo de instrumento interposto contra 

decisão que julga parcialmente o mérito não ser possível a sustentação oral, e no julgamento 

pelo colegiado ampliado ser possível a sustentação oral. Nesse viés, Teresa Arruda Alvim60 e 

 
55SILVA, P. de O.; TORRES, C. V. (2017). A Técnica De Julgamento Do Novo Cpc: Um Aliado Para A 
Obtenção Da Celeridade Processual? In: Revista CEJ, 21(72). Disponível em: < 
https://revistacej.cjf.jus.br/revcej/article/view/2195 >. Acesso em: 26 maio 2020, p. 12. 
56 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 100. 
57 LEMOS, Vinicius Silva. Op cit, p. 331. 
58 CÂMARA Jr., José Maria. Op cit, 2018, pp. 216-217. 
59 ALVIM, Teresa Arruda. Op cit, p. 537. 
60 ALVIM, Teresa Arruda. Op cit, pp. 536-537. 
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Carolina Biazatti Borges61 propõem que para sanar essa antinomia deve-se conferir direito às 

partes de sustentar oralmente no agravo de instrumento interposto contra decisão parcial de 

mérito, ainda que não trate de tutela provisória, posto que se trata de recurso equivalente à 

apelação e é a posição mais benéfica ao jurisdicionado. Diversamente, José Maria Câmara 

Junior62, entende que só deverá ocorrer a sustentação oral na hipótese do art. 937, VIII, posto 

que o art. 942 não tem o condão de solucionar a dissociação entre os artigos, e por isso, 

deverá ser interpretado restritivamente, de forma que apenas quando a ampliação do colegiado 

for no julgamento de agravo de instrumento que versa sobre tutela provisória é que seria 

possível a sustentação oral. 

 No presente capítulo, intentou-se explicitar a definição, processo legislativo, natureza 

jurídica, finalidades, entre outras características gerais da técnica do julgamento estendido. A 

definição desses conceitos é primordial para que se entenda as hipóteses de incidência da 

técnica que serão tratadas no capítulo seguinte, já que por meio deles é possível analisar o 

sentido que o legislador deu e os profissionais do direito devem dar à técnica para que se 

alcance sua máxima efetividade. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
61 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. p. 104. 
62 CÂMARA Jr., José Maria. Op cit, 2018, p. 217. 
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CAPÍTULO 2 - HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DA TÉCNICA 

 

 Em relação às hipóteses de cabimento, é necessário analisar as especificidades de 

aplicação da técnica na apelação, no agravo de instrumento e na ação rescisória, bem como 

nos demais recursos que não tem previsão expressa no art. 942. Na apelação, conforme já 

dito, a técnica deve ser aplicada em qualquer julgamento não unânime, ainda que a 

divergência recaia sobre o juízo de admissibilidade e que não tenha havido reforma da 

sentença, isto é, não se exige o requisito da “dupla divergência” como no agravo de 

instrumento e na ação rescisória. Dessa forma, como já exposto, o espectro de cabimento do 

instituto do art. 942 é mais abrangente do que o dos embargos infringentes do art. 530 do 

CPC/7363. Assim, se a apelação for inadmitida por maioria, se for provida por maioria ou 

desprovida por maioria, em qualquer caso haverá incidência da técnica.  

 Dierle Nunes64 é defensor da proposta de que a técnica só deve ter cabimento no 

julgamento não unânime da apelação se o resultado for para reformar a sentença de mérito, 

não se aplicando, portanto, quando a sentença for terminativa ou quando o resultado for pela 

manutenção da sentença, “na medida em que o dispositivo deva ser interpretado em sintonia 

com sua integralidade e coerência, levando em consideração o §3º do artigo 942”65. 

Diversamente, Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha66 criticam esse entendimento de que 

somente deve ser aplicada a técnica do julgamento estendido na apelação se houver 

modificação da sentença de mérito, para se compatibilizar com a previsão de incidência da 

técnica no caso de agravo de instrumento e ação rescisória, em que a regra só incide quando 

houver modificação da situação anterior. Para esses autores, tal entendimento vai de encontro 

à literalidade do artigo, bem como que “o caput não deve ser interpretado a partir dos incisos 

e parágrafos; as exceções nestes contidas não devem limitar a regra contida no caput. A 

interpretação sistemática poderia conformar os parágrafos ao caput, e não o contrário”67.  

 Esse é o entendimento da 4ª Turma do E. STJ, em julgamento de 02.10.2018, que deu 

provimento ao recurso interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que 

deixou de aplicar a técnica do art. 942 em apelação desprovida por maioria dos votos, por 

 
63 CÂMARA Jr., José Maria. Op cit, 2017, p. 280. 
64 NUNES, Dierle. Op cit, p. 78. 
65 Ibidem. 
66 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 103. 
67 Ibidem. 
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entender que a técnica de julgamento nele prevista somente seria cabível nas hipóteses de 

reforma da sentença recorrida: 

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CPC/2015, ART. 942. TÉCNICA DE 
AMPLIAÇÃO DE JULGAMENTO. DECISÕES COM MAIOR GRAU DE 
CORREÇÃO E JUSTIÇA. ECONOMIA E CELERIDADE. APELAÇÃO NÃO 
UNÂNIME QUE REFORMA OU MANTÉM A SENTENÇA IMPUGNADA. 
EMPREGO AUTOMÁTICO E OBRIGATÓRIO. 1. Nos termos do caput do art. 
942 do CPC/2015, quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento 
terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, 
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. 
2. A técnica de ampliação do julgamento prevista no CPC/2015 possui objetivo 
semelhante ao que possuíam os embargos infringentes do CPC/1973, que não mais 
subsistem, qual seja a viabilidade de maior grau de correção e justiça nas decisões 
judiciais, com julgamentos mais completamente instruídos e os mais 
proficientemente discutidos, de uma maneira mais econômica e célere. 3. Contudo, 
diferentemente dos embargos infringentes do CPC/1973 - que limitava, no caso da 
apelação, a incidência do recurso aos julgamentos que resultassem em reforma da 
sentença de mérito -, a técnica de julgamento prevista no CPC/2015 deverá ser 
utilizada quando o resultado da apelação for não unânime, independentemente de ser 
julgamento que reforma ou mantém a sentença impugnada. 4. A forma de 
julgamento prevista no art. 942 do CPC de 2015 não se configura como espécie 
recursal nova, porquanto seu emprego será automático e obrigatório, conforme 
indicado pela expressão "o julgamento terá prosseguimento", no caput do 
dispositivo, faltando-lhe, assim, a voluntariedade e por não haver previsão legal para 
sua existência (taxatividade). 5. Recurso especial provido. 
(STJ - REsp: 1733820 SC 2018/0077516-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 10/12/2018) 

	  

	 O Ministro relator do caso citado argumentou em seu voto que toda interpretação 

jurídica deve assentar-se nos textos normativos vigentes, e in casu, a interpretação literal, 

diante da clareza do texto, é recomendável, por não haver espaço em que o intérprete possa 

criar a regra, bem como se compatibiliza com o fim perseguido pela norma, qual seja, a 

melhoria da qualidade das decisões. 

 Muitas são as dúvidas que surgem sobre a incidência ou não da técnica estudada, 

tendo em vista o artigo enxuto que a prevê. Dentre elas, cumpre refletir sobre matéria de 

decisão interlocutória não agravável, impugnada em preliminar de apelação ou nas suas 

contrarrazões, quando o seu julgamento resultar em ausência de unanimidade. Sabe-se que 

pelo art. 1.015 do CPC/2015, o legislador previu em um rol taxativo as matérias que podem 

ser objeto de agravo de instrumento, e as demais devem ser suscitadas em preliminar de 

apelação. Assim, como o art. 942 do CPC/2015 exige apenas a ausência de unanimidade para 

que incida a técnica no julgamento da apelação, caso esse cenário aconteça em apelação que 

impugna decisão interlocutória não prevista pelo art. 1.015, a regra do julgamento estendido 
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deveria ser aplicada, enquanto que em relação às matérias previstas no art. 1.015, a técnica só 

incidiria se o agravo de instrumento tratar de decisão meritória e se houver reforma dessa 

decisão (art. 942, § 3º, II), o que representa mais um descompasso previsto pelo legislador. 

Nesse sentido, para salvar a coerência do sistema, sem privilegiar matérias consideradas de 

menor importância pelo legislador, e que por isso não são recorríveis de imediato pelo art. 

1.015, Carolina Biazatti Borges68 propõe uma interpretação restritiva ao caput do art. 942 do 

CPC/2015, para “inadmitir o uso da regra da colegialidade ampliada quando o objeto da 

divergência estiver contido em interlocutória que foi impugnada pela via da apelação ou de 

suas contrarrazões”.  

 Ainda em relação à incidência da técnica no julgamento da apelação, não restam 

dúvidas de que a regra deve ser observada mesmo que a ausência de unanimidade recaia sobre 

o juízo de admissibilidade do recurso. Assim, não importa se a divergência recai sobre o juízo 

de mérito ou sobre o juízo de admissibilidade, em ambas as hipóteses incide a regra do art. 

942, sendo este o entendimento de grande parte da doutrina, como Didier Jr. e Leonardo 

Carneiro da Cunha69 e Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero70, 

além da jurisprudência, notadamente da 3ª Turma do E. STJ: 

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. ART. 942, CAPUT, DO 
CPC. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME DE QUESTÃO PRELIMINAR. 
APELAÇÃO ADESIVA. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. 
INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. 
1. Ação de indenização ajuizada contra os recorrentes visando à reparação de danos 
morais. 
2. Controvérsia em torno da necessidade de aplicação da técnica de ampliação do 
colegiado, prevista no art. 942 do CPC, na hipótese em que não há unanimidade no 
juízo de admissibilidade recursal. 
3. Proclamado o resultado do julgamento das apelações no dia 9/6/2016, não há 
dúvidas acerca da incidência das normas insertas no Código de Processo Civil de 
2015. 4. Consoante entendimento de ambas as Turmas que compõem a 2ª Seção do 
STJ, diferentemente dos embargos infringentes regulados pelo CPC/73, a nova 
técnica de ampliação do colegiado é de observância automática e obrigatória sempre 
que o resultado da apelação for não unânime e não apenas quando ocorrer a reforma 
de sentença. 
5. O art. 942 do CPC não determina a ampliação do julgamento apenas em relação 
às questões de mérito. 6. Na apelação, a técnica de ampliação do colegiado deve ser 
aplicada a qualquer julgamento não unânime, incluindo as questões preliminares 
relativas ao juízo de admissibilidade do recurso. 
7. No caso, o Tribunal de origem, ao deixar de ampliar o quórum da sessão realizada 
no dia 9/6/2016, diante da ausência de unanimidade com relação à preliminar de não 
conhecimento da apelação interposta de forma adesiva pelo autor, inobservou o 
enunciado normativo inserto no art. 942 do CPC, sendo de rigor declarar a nulidade 

 
68 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. pp. 90-91. 
69 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 102. 
70 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Op cit, p. 564. 
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por "error in procedendo". 8. Ainda que a preliminar acolhida pelo voto minoritário 
careça de previsão legal, inviável ao Superior Tribunal de Justiça sanar a nulidade 
apontada, pois o art. 942 do CPC enuncia uma técnica de observância obrigatória 
pelo órgão julgador, devendo ser aplicada no momento imediatamente posterior à 
colheita dos votos e à constatação do resultado não unânime quanto à preliminar. 
9. Uma vez ampliado o colegiado, os novos julgadores convocados não ficam 
adstritos aos capítulos em torno dos quais se estabeleceu a divergência, competindo-
lhes também a apreciação da integralidade das apelações. 
10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO 
JULGAMENTO DAS APELAÇÕES, DETERMINANDO O RETORNO DOS 
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE SEJA CONVOCADA NOVA 
SESSÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. 
(REsp 1798705/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019) 
 

 No agravo de instrumento, a técnica tem incidência quando a maioria formada é no 

sentido de reforma da decisão que julga parcialmente o mérito, conforme a regra do art. 942, 

§3º, II do CPC/2015. Inicialmente, cumpre mencionar que decisão parcial de mérito é aquela 

prevista no art. 354, parágrafo único e no art. 356 do CPC/2015, matéria que normalmente é 

objeto de sentença, mas que apenas por um critério cronológico pode ser impugnada por 

agravo de instrumento. Justamente por essa decisão parcial de mérito tratar de matéria 

comumente julgada em sentença, Carolina Biazatti Borges71 critica o requisito de reforma 

dessa decisão em sede do agravo de instrumento para que se aplique a regra do art. 942 do 

CPC/2015, em descompasso com previsão da regra na apelação, em que não se exige reforma 

da sentença. O legislador conferiu tratamentos diferentes para situações semelhantes, já que 

se, e.g., a prescrição for reconhecida em decisão parcial de mérito, nos termos do art. 354, 

§ún. c/c art. 487, II do CPC/2015, e tal decisão for objeto de agravo de instrumento, só 

incidirá a técnica do art. 942 se a prescrição for afastada por maioria dos votos, enquanto que 

se a prescrição for reconhecida em sentença e a mesma for objeto de apelação, basta que se 

tenha um julgamento por maioria, tanto para manter a prescrição quanto para afastá-la, e a 

regra do art. 942 será aplicada72. Nesse sentido, a autora propõe “que o inciso II do § 3º do art. 

942 seja interpretado de modo a não se exigir a reforma da interlocutória de mérito para que 

seja aplicável a técnica de julgamento”73. 

 Ademais, Teresa Arruda Alvim74 ressalta que condicionar a incidência da técnica à 

reforma da decisão no caso do agravo de instrumento e da ação rescisória implica perpetuar a 

 
71 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. pp. 96 e ss.. 
72 Ibidem. 
73 Ibidem. 
74 ALVIM, Teresa Arruda. Op cit, p. 532. 
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mesma problemática que se tinha quando da existência dos embargos infringentes, em torno 

do que significa “reformar” a decisão: 

 

Só para lembrar: se o juiz julga a ação procedente e, condena o réu a pagar cem reais 
e o Tribunal, mantendo a procedência, condena o réu a pagar cem mil reais, teria 
sido a sentença reformada? E se o tribunal, alterando sentença que julga 
improcedente o pedido, extingue o processo sem julgamento de mérito? Terá 
reformado a sentença, para efeito de incidência da técnica da ampliação da 
colegialidade? 

 

  Necessário esclarecer que o requisito de reforma da decisão de mérito agravada para 

incidência da regra do art. 942 pressupõe um outro requisito, qual seja, de que o agravo de 

instrumento tenha sido admitido, i.e., que tenha havido um juízo positivo de admissibilidade, 

para que no juízo de mérito o colegiado possa decidir por maioria por reformar a decisão 

agravada. Assim, expõe-se mais uma diferença em relação ao espectro de incidência da regra 

em relação à apelação, já que nesta a ausência de unanimidade que implica na aplicação do 

julgamento estendido pode recair sobre o juízo de admissibilidade, conforme já exposto, 

enquanto que no agravo de instrumento só pode recair sobre o juízo de mérito. 

 Por fim, Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha75 compilam as hipóteses de não 

aplicação da técnica no agravo de instrumento: se o julgamento for unânime; se o agravo não 

for admitido, ainda que por maioria de votos; se o agravo for admitido e desprovido, ainda 

que por maioria de votos; se o agravo for admitido e provido para anular a decisão, ainda que 

por maioria de votos; e se o agravo for admitido e provido para reformar uma decisão que não 

trate do mérito, ainda que por maioria de votos. 

 No tocante à ação rescisória, a técnica incide quando a maioria formada resulta em 

rescisão da sentença, isto é, deve haver divergência quanto ao juízo rescindente (desfazimento 

da coisa julgada) e o prosseguimento do julgamento deve ocorrer em órgão de maior 

composição previsto no regimento interno do tribunal, conforme art. 942, §3º, I do CPC/2015. 

Se a não unanimidade é no juízo rescisório (quando o tribunal julga novamente a causa), não 

há aplicação da técnica, que só incide no juízo rescindente, tendo em vista a previsão legal. 

Ressalta-se que ainda que a rescisão seja parcial, nos termos do enunciado 63 da I Jornada de 

Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal: “A técnica de que trata o art. 942, 

§3º, I, do CPC/2015 aplica-se à hipótese de rescisão parcial do julgado”.  

 
75 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 104. 
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 Por uma interpretação literal da previsão legal, o legislador apenas previu a aplicação 

da técnica em caso de rescisão de sentença, não se aplicando quando se tratar de ação 

rescisória de acórdão, de decisão interlocutória ou decisão monocrática. Para Didier Jr. e 

Leonardo Carneiro da Cunha76, não incide a técnica de ampliação do colegiado se a rescisão 

for de acórdão. No entanto, Carolina Biazatti Borges77 defende que por razão de isonomia, 

deve-se entender que o legislador falhou em compatibilizar a técnica do art. 942 com o 

sistema da ação rescisória inaugurada pelo código vigente (art. 966), que permite a rescisão de 

“decisão”, o que abarca sentenças, acórdãos, decisões monocráticas e decisões interlocutórias, 

para possibilitar que o julgamento estendido seja aplicado em quaisquer desses 

pronunciamentos judiciais, já que a matéria contida nestes pode ser exatamente a mesma. 

 Assim como no agravo de instrumento, a incidência da técnica na ação rescisória está 

condicionada à alteração de uma situação anterior, in casu, a maioria formada deve entender 

pela rescisão da sentença. Se a maioria for formada para não rescindir a sentença, não se 

aplica a técnica. Apesar de inicialmente ser possível entender que tal exigência não se 

compatibiliza com as finalidades da técnica, que é oportunizar a prevalência do voto vencido, 

no caso da ação rescisória a exigência se justifica, tendo em vista a necessária proteção da 

coisa julgada e da sua imutabilidade (art 5º, XXXVI da Constituição Federal)78. 

 A especificidade que diferencia a técnica de ampliação do colegiado na ação rescisória 

está na previsão de que deve “ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento 

interno”. No caso da apelação e do agravo de instrumento, a previsão é de que outros 

julgadores devem ser convocados, já na ação rescisória o que acontece é uma transferência de 

competência79. Em alguns tribunais80, a ação rescisória que ataca sentença é julgada por um 

órgão colegiado de três desembargadores, nesse caso a técnica de ampliação do colegiado 

deve ser aplicada, não se convocando mais dois julgadores, como ocorre na apelação e no 

agravo de instrumento, mas transferindo o julgamento para órgão de maior composição 

previsto no regimento interno, e.g., pode passar de uma turma para uma seção especializada. 

Noutro pórtico, alguns regimentos internos81 preveem que a ação rescisória seja julgada pelo 

órgão de maior composição, como o órgão especial, hipótese na qual não há incidência da 

 
76 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 109. 
77 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. p. 107. 
78 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. p. 109. 
79 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 108. 
80 Como o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na forma do art. 210-A, §4º do Regimento Interno e o 
Tribunal de Justiça de São Paulo, na forma do art. 238, in fine, do Regimento Interno. 
81 A exemplo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na hipótese do art. 137, §3º do Regimento Interno. 
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regra do art. 942, por uma impossibilidade fática, já que não há outro órgão de maior 

composição. 

 Ademais, uma vez configurada a votação por maioria no juízo rescindente, ocorre a 

assunção de competência pelo órgão de maior composição, que passa a ser responsável pelo 

julgamento até o final, devendo anunciar o resultado e lavrar o acórdão. Esse órgão de maior 

competência deve votar se mantém a rescisão, e em caso positivo, prosseguir no julgamento 

do juízo rescisório, rejulgando a causa. Não há o retorno ao órgão colegiado original com o 

julgamento da divergência sobre o juízo rescidente, porque o órgão de maior composição 

assume a competência até o final do julgamento82.  

 Necessária reflexão é a que recai sobre o termo “prosseguimento” do julgamento da 

ação rescisória, já que em razão do mesmo, a única interpretação que pode ser dada é que os 

votos do órgão colegiado de maior composição devem ser somados com aqueles do órgão 

colegiado original, e, portanto, apenas um acórdão deve ser lavrado. No entanto, há alguns 

tribunais que preveem em seu regimento interno, o que será objeto de estudo do próximo 

capítulo, que o julgamento da ação rescisória deve ser reiniciado quando remetido para o 

colegiado de maior composição, o que significaria verdadeira remessa necessária, com 

lavratura de dois acórdãos, e contra ambos poder-se-ia opor embargos de declaração. A essa 

segunda interpretação opõe-se Carolina Biazatti Borges83, argumentando que 

 

se trata de técnica de julgamento. E, como a própria natureza da regra impõe, deve 
ser aplicada dentro do próprio julgamento, e não dar ensejo a um novo. A ampliação 
do colegiado é uma etapa necessária ao julgamento da ação rescisória quando 
verificada a divergência no resultado inicial, julgamento este que é uno e 
subjetivamente complexo, mas jamais fracionado de modo a serem proclamados 
dois acórdãos.  
Como defendido, o art. 942 revela uma técnica de racionalização do processo, e por 
isso facultar a existência de dois acórdãos resultantes do julgamento da mesma ação 
rescisória seria um contrassenso. A ideia por trás da regra é manter a qualidade do 
julgamento plural e ao mesmo tempo encurtar o tempo do processo, o que não 
aconteceria caso fosse proclamado o resultado pelo órgão de menor composição. 
Deste acórdão caberiam embargos de declaração, bem como do acórdão a ser 
lavrado pelo órgão de maior composição. Ademais, todo o procedimento de sorteio, 
designação de novo relator, inclusão em pauta etc., alongaria desnecessariamente o 
feito e não traria um resultado mais justo do que aquele obtido caso o julgamento 
fosse simplesmente continuado no segundo órgão. 

 

 
82 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. pp. 108-109. 
83 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. p. 114. 



 

 

35 

 
 Outrossim, para que sejam observados os dispositivos do art. 941, §1º e art. 942, §2º 

do CPC/2015, ou seja, para que os julgadores tenham oportunidade de rever seus votos por 

ocasião do prosseguimento do julgamento no órgão de maior composição, conclusão lógica é 

a de que todos os votantes no julgamento inicial devem compor esse colegiado para o qual foi 

transferida a competência de julgar a ação rescisória, sendo esse o entendimento de Didier Jr. 

e Leonardo Carneiro da Cunha84 e Carolina Biazatti Borges85. No entanto, em alguns 

tribunais, nem todos os integrantes do órgão de maior composição integram também o órgão 

no qual se iniciou a votação, hipótese na qual não é possível exercer a faculdade de 

modificação do voto, e por isso, não deve ser aplicada a regra do julgamento estendido para 

os autores mencionados, sob pena de violação dos artigos supracitados. Caso não seja 

oportunizada a revisão do voto, “haveria aí um recurso de ofício, e não uma técnica de 

ampliação ou de continuação do julgamento”86. 

 Apesar de não previsto expressamente no artigo, a técnica também se aplica no 

julgamento de embargos de declaração, quando o resultado for para eliminar a unanimidade 

da apelação ou do agravo de instrumento decididos, alterando o julgamento anterior, tendo em 

vista que o julgamento dos embargos de declaração integra o julgamento da apelação ou do 

agravo de instrumento. Não obstante, se a votação por maioria nos embargos de declaração 

recai sobre a admissibilidade desse recurso, ou se os embargos de declaração forem rejeitados 

ou acolhidos por maioria para esclarecer uma obscuridade, sanar omissão, contradição ou 

corrigir erro material, mas sem alterar o resultado anterior, não incide a técnica de ampliação 

do colegiado87. Noutro pórtico, Vinicius Silva Lemos88 tem uma interpretação mais ampla, 

entendendo que há necessidade de aplicação da técnica no julgamento dos embargos de 

declaração não apenas quando resultar em efeitos infringentes, mas também quando houver 

integração de omissão com votação divergente. Essa última é a posição adotada pela Terceira 

Turma do E. STJ, ao entender que o procedimento do art. 942 deve ser aplicado aos embargos 

de declaração, “independentemente do desfecho não unânime dos declaratórios (se rejeitados 

ou se acolhidos, com ou sem efeito modificativo), em razão do efeito integrativo deste 

recurso”89. 
 

84 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 109. 
85 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. pp. 115 e ss. 
86 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 109. 
87 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 105. 
88 LEMOS, Vinicius Silva. Op cit, pp. 332-333. 
89   RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE 
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. PREJUÍZO NÃO 
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 No caso de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por órgão com 

composição ampliada, Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha90 afirmam que esse recurso 

deve ser julgado pelo órgão de maior composição, que proferiu o acórdão embargado, sendo 

esta a posição do Conselho da Justiça Federal no enunciado 137 da II Jornada de Direito 

Processual Civil: “Se o recurso do qual se originou a decisão embargada comportou a 

aplicação da técnica do art. 942 do CPC/2015, os declaratórios eventualmente opostos serão 

julgados com a composição ampliada”, bem como do Fórum Permanente de Processualistas 

Civis, no enunciado 700: “O julgamento dos embargos de declaração contra o acórdão 

proferido pelo colegiado ampliado será feito pelo mesmo órgão com colegiado ampliado”. 

Não obstante, Carolina Biazatti Borges91 entende que o colegiado ampliado deve se limitar a 

julgar os embargos de declaração referentes à matéria sobre a qual recaiu a divergência na 

apelação, já que parte do pressuposto de que os desembargadores convocados só devem 

analisar a matéria controvertida, conforme já analisado no capítulo anterior. Nesse viés, assim 

deveria ocorrer o julgamento: 

 

1) se a matéria dos embargos corresponder à parte unânime da decisão embargada, o 
órgão competente para julgar os embargos deve ser aquele que decidiu a parte 
unânime, qual seja, o colegiado simples; 2) se a matéria dos embargos corresponder 
à parte não unânime da decisão embargada, o órgão competente para julgar os 
embargos deve ser aquele que decidiu a parte não unânime, qual seja, o colegiado 

 
DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. APELAÇÃO PROVIDA 
POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR MAIORIA. VOTO VENCIDO 
QUE ALTERA O RESULTADO INICIAL DA APELAÇÃO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. 
NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DA MAIORIA QUALIFICADA. EFEITO INTEGRATIVO DOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia 
recursal cinge-se a decidir sobre: i) a nulidade do julgamento da apelação por ausência de intimação prévia do 
Ministério Público; ii) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; e iii) a necessidade de ampliação do 
quórum do órgão julgador (art. 942 do CPC/2015) quando os embargos de declaração opostos ao acórdão de 
apelação são julgados por maioria, possuindo o voto vencido o condão de alterar o resultado inicial da apelação. 
2. Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de intimação do Ministério Público, quando necessária sua 
intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do 
efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia. 3. Devidamente 
analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamento o acórdão recorrido, de modo a 
esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 4. A técnica de 
julgamento ampliado possui a finalidade de formação de uma maioria qualificada, pressupondo, na apelação, tão 
somente o julgamento não unânime e a aptidão do voto vencido de alterar a conclusão inicial. 5. O procedimento 
do art. 942 do CPC/2015 aplica-se nos embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação quando o voto 
vencido nascido apenas nos embargos for suficiente a alterar o resultado primitivo da apelação, 
independentemente do desfecho não unânime dos declaratórios (se rejeitados ou se acolhidos, com ou sem efeito 
modificativo), em razão do efeito integrativo deste recurso. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 
1833497/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020) 
90 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 110. 
91 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. pp. 129-130. 
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ampliado; e 3) se a matéria dos embargos corresponder tanto à parte unânime quanto 
à parte não unânime da decisão, os embargos devem ser julgados pelo colegiado 
ampliado, sendo que haverá uma cisão no julgamento: a parte unânime deve ser 
julgada apenas pelos desembargadores que compuseram o colegiado simples e a 
parte não unânime deve ser julgada por todos (pelo colegiado ampliado).  

 

 No tocante à ampliação do colegiado no julgamento do agravo interno, entende-se que 

se este recurso for interposto em face de decisão monocrática do relator nas hipóteses do art. 

932, IV e V, que tratam de hipóteses em que o relator julga a apelação, e o agravo interno for 

julgado por maioria, para negar ou dar provimento à apelação, deve haver o julgamento 

estendido do art. 942 do CPC/2015, posto que na verdade estar-se-ia julgando a própria 

apelação. Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha92 afirmam que a hipótese é semelhante à 

previsão do enunciado 316 da Súmula do STJ, que prevê que se a turma, examinando o 

agravo em recurso especial, já julgar o próprio recurso especial, e ao fazê-lo, divergir de outro 

órgão, são cabíveis os embargos de divergência. Ressalta-se que a divergência no agravo 

interno deve dizer respeito à admissibilidade ou mérito da apelação para que se aplique a 

técnica do colegiado ampliado, caso a ausência de unanimidade se refira à admissibilidade do 

agravo interno, não se aplica a técnica do art. 942 do CPC/2015. No que concerne ao agravo 

interno interposto em agravo de instrumento, só há aplicação da técnica em estudo se o 

julgamento do agravo interno for por maioria e a decisão monocrática do relator contra a qual 

se interpôs o agravo interno reformar decisão de mérito do Juízo de 1ª instância, e contra esta 

tenha sido interposto o agravo de instrumento. Assim explica Vinicius Silva Lemos: 

 
Para que no agravo interno a técnica seja utilizada, seja em julgamento de apelação, 
agravo de instrumento contra decisão de mérito ou ação rescisória, a não 
unanimidade deve ocorrer no conteúdo pertinente a estes – recursos ou ação – e não 
no próprio agravo interno. Ou seja, há a votação da admissibilidade e, 
zzposteriormente, ao mérito do próprio agravo interno, no qual, se houver não una- 
nimidade, não proporciona a utilização da técnica. Mas, no caso de provimento do 
agravo interno, passando-se ao julgamento dos conteúdos dos recursos ou ação 
anterior e, se restar pela não unanimidade numa apelação, agravo de instrumento e 
ação rescisória, nas hipóteses possíveis, deve atribuir-se o mesmo julgamento diante 
de um colegiado maior, preconizado no art. 942.93  

 

 Em se tratando do mandado de segurança, diferente dos embargos infringentes, que 

eram incabíveis no curso do writ (art. 25 da Lei 12.016/2009), a doutrina, a exemplo de Didier 

Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha94 e Carolina Biazatti Borges95, e a jurisprudência do C. STJ, 

 
92 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 106. 
93 LEMOS, Vinicius Silva. Op cit, p. 334. 
94 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 111. 
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notadamente da 1ª Turma do Tribunal, se desenvolveu no sentido de admitir a aplicação da 

regra do art. 942 do CPC/2015: 

 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA, APELAÇÃO. 
ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. ART. 942 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. 1. O 
Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no 
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão 
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" 
(Enunciado Administrativo n. 3). 2. A técnica de ampliação do colegiado prevista no 
art. 942 do CPC/2015 também tem aplicação para julgamento não unânime de 
apelação interposta em sede de mandado de segurança. 3. Hipótese em que o 
julgamento da apelação foi iniciado na sessão de 11/04/2018, com a apresentação de 
voto divergente pela manutenção da sentença, o que impõe a sua continuidade, com 
a extensão do colegiado. 4. Recurso especial provido. 
(STJ - REsp: 1817633 RS 2019/0146989-0, Relator: Ministro GURGEL DE 
FARIA, Data de Julgamento: 17/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 11/10/2019) 

 

 Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha96 salientam, porém, que a técnica não se 

aplica ao julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança, posto já ser julgado por 

uma Turma de 5 ministros no STJ, o que já antecipa a própria técnica.  

 As hipóteses de não cabimento da regra estão previstas no art. 942, § 4º do CPC/2015, 

quais sejam, no julgamento do incidente de assunção de competência e de resolução de 

demandas repetitivas; da remessa necessária; e no caso de julgamento não unânime proferido, 

nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial. Em relação à remessa necessária, Carolina 

Biazatti Borges97 ressalta que o legislador intentou reproduzir o conteúdo da Súmula 390 do 

C. STJ, de 2009, que passou a vedar o cabimento dos embargos infringentes contra acórdão 

que julgasse, por maioria, a remessa necessária, com fundamento na busca pela celeridade da 

prestação jurisdicional. No entanto, defende que a técnica do art. 942 não é incompatível com 

a celeridade do feito, e pela similitude com o recurso de apelação, não deveria ter sido 

excluída a remessa necessária como hipótese de aplicação da técnica estudada.  

 Além dessas hipóteses expressamente previstas na legislação, Didier Jr. e Leonardo 

Carneiro da Cunha98 expõem que não se aplica a técnica aos embargos infringentes opostos 

quando ainda vigente o CPC/73 e ainda pendentes de julgamento, no mesmo sentido do 

enunciado nº 466 do Fórum Permanente de Processualistas Civis; ao recurso ordinário 

constitucional, em qualquer das suas variações; e no julgamento do recurso inominado dos 

 
95 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. p. 127. 
96 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 111. 
97 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. p. 123. 
98 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 112. 
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Juizados Especiais, nos termos do enunciado nº 522 do Fórum Permanente de Processualistas 

Civis.  

 Entretanto, não parece ser pacífico na doutrina o não cabimento da técnica do art. 942 

do CPC/2015 no recurso ordinário constitucional e no procedimento dos Juizados Especiais. 

No que se refere ao recurso ordinário constitucional, Carolina Biazatti Borges99 entende que 

nada obsta a incidência da técnica de julgamento, notadamente porque o regime jurídico 

aplicável é, em regra e no que couber, o da apelação ou do agravo de instrumento, o que pode 

se constatar pelo art. 249 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça: “Aplicam-se 

ao recurso ordinário, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento no juízo de 

origem, as normas do Código de Processo Civil relativas à apelação, no que couber”, bem 

como pelo art. 1.028 do CPC/2015. Da mesma forma, a autora defende a aplicação da técnica 

no procedimento dos Juizados Especiais estaduais e federais, por entender ser uma técnica 

vantajosa e que não demanda excesso de tempo do processo100. 

 Após o estudo sobre as hipóteses de cabimento da técnica de ampliação do colegiado, 

questiona-se: qual a consequência para um julgamento em que deveria ter sido aplicado o 

julgamento estendido, mas que por algum equívoco, não foi aplicado? Tendo em vista que se 

trata de norma imperativa e que deve ser aplicada de ofício, o vício de que padece a decisão 

proferida sem o emprego da técnica de ampliação de colegialidade é de nulidade, por vício de 

competência funcional, conforme entendimento de Teresa Arruda Alvim101, Carolina Biazatti 

Borges102 e José Maria Câmara Junior103. Na prática processual, costuma-se opor embargos de 

declaração para veicular o pedido de nulidade do acórdão que não teria observado a regra de 

ampliação do colegiado, e ainda a nulidade pode ser suscitada em preliminar de recurso 

especial ou com o ajuizamento de ação rescisória. Há decisões judiciais que acatam tal pedido 

de nulidade, a exemplo da seguinte ementa da 2ª Turma do C. STJ: 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONCESSÃO 
DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. CONTROVÉRSIA SURGIDA ENTRE AS 
CONCESSIONÁRIAS E A ANP, QUANTO À DIVISÃO DE CAMPO DE 
PETRÓLEO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ARBITRAL. 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, 
POR MAIORIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEIXOU DE APLICAR A 
REGRA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942 DO CPC/2015. 

 
99 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. p. 139. 
100 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. p. 142. 
101 ALVIM, Teresa Arruda. Op cit, p. 535. 
102 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. p. 15. 
103 CÂMARA Jr., José Maria. Op cit, 2018, pp. 207-208. 
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PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO 
POR PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS E OUTRAS CONHECIDO, 
PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO SEU RECURSO ESPECIAL. 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO PELA ANP, 
PREJUDICADO. 
I. Agravos em Recurso Especial interpostos contra decisões publicadas na vigência 
do CPC/2015. 
II. Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS, BG E&P Brasil LTDA. e Petrogral Brasil 
S.A. integram Consórcio que detém direito de exploração de petróleo em 
determinada área, estipulando-se, no contrato de concessão, a arbitragem como 
forma de resolução de conflitos. Instaurou-se controvérsia entre as empresas e a 
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, porque as 
primeiras entendem que, nessa área, haveria dois reservatórios de petróleo 
descontínuos, com características químicas e geotécnicas diferentes e escopos de 
produção distintos, para cada jazida, enquanto a ANP considera que se trata de 
campo único, tendo a questão elevado reflexo sobre os valores a serem pagos, a 
título de royalties, participações especiais e retenção de área. A ANP indeferiu os 
Planos de Desenvolvimento, apresentados pelas empresas, para a constituição de 
dois campos de petróleo, mantendo a decisão, em recurso por elas interposto. As 
empresas, então, submeteram o litígio à arbitragem internacional, cuja notificação 
foi recebida, pela ANP, em 01/04/2014. 
III. Após, na origem, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis - ANP, ora agravante, ajuizou, contra Petróleo Brasileiro S.A. - 
PETROBRAS, BG E&P Brasil Ltda. e Petrogal Brasil S.A., ora recorrentes, Ação 
Anulatória de Procedimento Arbitral, perante a Justiça Federal, "para declarar a 
indisponibilidade do direito objeto da pretensão proposta em arbitragem, 
reconhecendo os limites da cláusula arbitral do contrato de concessão e declarando a 
nulidade do procedimento arbitral". No acórdão objeto do Recurso Especial, 
interposto por Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS e outras, o Tribunal de 
origem, por maioria, manteve, no mérito, a sentença que julgara procedente o 
pedido, "para declarar a indisponibilidade do direito objeto da arbitragem, bem 
como a inaplicabilidade da cláusula de arbitragem ao caso em questão", declarando, 
ainda, "a nulidade do procedimento arbitral para tratar do objeto apresentado na 
presente demanda". Na Ação Anulatória de Procedimento Arbitral fora deferida 
liminar, em 1º Grau, para suspender o procedimento arbitral. O Agravo de 
Instrumento, interposto contra a liminar, foi julgado prejudicado, pelo Tribunal a 
quo, em face da procedência da Ação Anulatória de Procedimento Arbitral. 
IV. Assim, no acórdão, objeto do Recurso Especial, publicado em 28/06/2018, o 
Tribunal de origem, por maioria, deu parcial provimento ao apelo das empresas ora 
recorrentes, apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios de 
sucumbência, mantendo, no mais, a sentença que julgara procedente o pedido, em 
Ação Anulatória de Procedimento Arbitral ajuizada pela ANP, em 29/04/2014. 
V. No caso, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem - no sentido de 
que a técnica de julgamento ampliado, prevista no art. 942 do CPC/2015, só se 
aplica quando há reforma da sentença, por maioria, no julgamento da 
Apelação - contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se 
firmou no sentido de que (a) "diante da natureza jurídica sui generis da técnica 
de ampliação do colegiado, o marco temporal para aferir a incidência do art. 
942, caput, do CPC/2015 deve ser a data da proclamação do resultado não 
unânime da apelação, em respeito à segurança jurídica, à coerência e à 
isonomia" (STJ, REsp 1.762.236/SP, Rel. p/ acórdão Ministro RICARDO 
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/03/2019); e (b) 
"diferentemente dos embargos infringentes regulados pelo CPC/73, a nova 
técnica de ampliação do colegiado é de observância automática e obrigatória 
sempre que o resultado da apelação for não unânime e não apenas quando 
ocorrer a reforma de sentença" (STJ, REsp 1.798.705/SC, Rel. Ministro 
PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 
28/10/2019). Nesse sentido: STJ, REsp 1.720.309/RJ, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/08/2018; REsp 1.846.670/PR, 
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Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 
19/12/2019; AgInt no REsp 1.783.569/MG, Rel. 
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/08/2019. 
VI. Agravo interposto por Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, Shell Brasil 
Petróleo LTDA., e Petrogral Brasil S.A. conhecido, para dar parcial provimento ao 
seu Recurso Especial e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim 
de que o julgamento das Apelações seja retomado, com a técnica de ampliação do 
Colegiado, na forma do art. 942 do CPC/2015. 
VII. Agravo em Recurso Especial, interposto pela Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, prejudicado. 
(AREsp 1652950/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020) (grifei) 

  

 O fenômeno da dispersão de votos e suas implicações na técnica de ampliação do 

colegiado não devem ser esquecidos. Esse fenômeno se configura quando não é possível se 

chegar a uma maioria num julgamento, porque cada julgador emite um voto em sentido 

diverso, de forma que não é possível somar os votos “iguais” para se chegar a uma maioria. A 

dispersão de votos pode ser quantitativa, quando a dispersão se dá em relação ao valor da 

condenação que cada julgador entende devido, ou qualitativa, quando cada julgador indica um 

voto com resultado diferente104. Ainda, a dispersão de votos pode recair sobre o pedido ou a 

causa de pedir105.  

 Nesse caso, se uma votação findar em resultado 1x1x1, não importando o sentido dos 

votos, se a dispersão é quantitativa ou qualitativa, é certo que deve haver a aplicação da 

técnica de ampliação do colegiado, tendo em vista que o pressuposto para sua aplicação é a 

ausência de unanimidade, o que existe em caso de dispersão de votos106. Com o julgamento 

estendido, é possível que um dos votos prevaleça, com a adesão de dois julgadores, além da 

possibilidade de retratação daqueles que já proferiram seu voto. No entanto, se ainda não for 

possível aferir a vontade da maioria, caso, e.g., o resultado for 2x2x1, os regimentos internos 

dos tribunais devem prever mecanismos para sanar a dispersão estabelecida. 

 Tratando-se de dispersão quantitativa, comumente os tribunais utilizam-se de dois 

mecanismos para se chegar ao voto médio. O primeiro é o sistema de continência, pelo qual 

se adota o voto que se encontra entre as extremidades para ser o vencedor, ou seja, o “voto do 

meio”. A segunda possibilidade é pelo sistema da média aritmética, no qual se soma os 

valores de todos os votos e divide-se pela quantidade total de votantes, o que muitas vezes 

 
104 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 114. 
105 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. p. 83. 
106 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. p. 84. 
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resulta em um valor que não foi sugerido por nenhum votante. Por essa razão, o primeiro 

sistema é o considerado mais adequado107. 

 No caso de dispersão de votos qualitativa, Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha 

propõem que deve ser designado um novo julgamento ou a convocação de outros julgadores, 

para que se somem aos votos já proferidos108. Segundo Araken de Assis, existem três 

mecanismos possíveis, o primeiro seria o da supervotação, caso da aplicação da técnica de 

ampliação do colegiado; o da opção coata, pelo qual há nova votação, mas persistindo a 

dispersão, impõe que os votantes das correntes minoritárias adiram a alguma das correntes 

majoritárias; e o da exclusão, colocando em votação apenas duas das opiniões discordantes, e 

assim uma delas dela prevalecer109.  

 Para Vinicius Silva Lemos, a técnica prevista no art. 942 do CPC deve ser utilizada 

sempre quando se trata de dispersão de votos qualitativa, suspendendo-se o julgamento para 

convocação de novos julgadores. Já em relação à dispersão de votos quantitativa, entende o 

autor que os tribunais podem optar por aplicar os sistemas da continência ou da média 

aritmética antes da técnica de ampliação do colegiado. Assim, apenas será aplicado o 

julgamento estendido se um dos votantes mantiver sua posição, por não admitir nenhum dos 

mecanismos anteriormente citados110.  

 Por meio do estudo do presente capítulo, buscou-se analisar as hipóteses de aplicação 

da técnica de ampliação do colegiado previstas na legislação, bem como as discussões que 

permeiam sua aplicação mesmo em hipóteses não expressamente previstas pelo legislador. 

Fixadas essas hipóteses de cabimento, será possível analisar as variadas previsões dos 

regimentos internos dos tribunais sobre a técnica, verificando se observam ou não o que é 

previsto no CPC/2015 e comparando com as posições defendidas pela doutrina aqui 

analisadas. 

  

  

  

 

 

 

 
107 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 115. 
108 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 116. 
109 ASSIS, Araken de. Manual dos recursos cíveis. São Paulo: RT, 2007, n. 34.1.3, p. 348-349. 
110 LEMOS, Vinicius Silva. Op cit, p. 338-339. 
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CAPÍTULO 3 - O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E AS PREVISÕES DOS 

REGIMENTOS INTERNOS DOS TRIBUNAIS 
 

 Após o estudo dos aspectos gerais e das hipóteses de incidência da técnica do art. 942 

do CPC/2015, passa-se a analisar as previsões de alguns regimentos internos de tribunais, que 

influem na forma como a técnica será aplicada. No entanto, necessária se faz uma reflexão 

sobre o princípio do juiz natural. A garantia do juiz natural é tratada na Constituição Federal, 

notadamente no art. 5º, XXXVII, LIII e LIV. O princípio preconiza que a função jurisdicional 

deve ser exercida por juízes instituídos pela própria Constituição e competentes conforme 

prevê lei, não sendo admitido o juízo extraordinário ou tribunal de exceção, que é aquele 

constituído após a ocorrência do fato111, ou seja, para que a isenção do órgão julgador seja 

garantida, o mesmo deve ser considerado competente para a causa antes do fato ocorrer. 

 Tal princípio está relacionado ao devido processo legal, já que o julgamento de uma 

causa por autoridade incompetente vai de encontro ao que se espera de um processo em que 

se busca ampla defesa, contraditório e demais princípios que conformam o Direito Processual.  

 O princípio do juiz natural está relacionado à técnica de ampliação do colegiado, tendo 

em vista que, com a alteração legislativa, os regimentos internos dos tribunais precisam prever 

a regulamentação de como serão convocados os desembargadores para o colegiado ampliado, 

abarcando todas as hipóteses de aplicação de técnica, sob pena de violar o juiz natural. Assim, 

“o regimento interno deve estabelecer critérios prévios e objetivos para a convocação dos 

julgadores que irão complementar o julgamento iniciado, mas ainda não concluído 

totalmente”112. Da mesma forma entende o Fórum Permanente de Processualistas Civis, 

especificamente no Enunciado 684: “Ofende o juiz natural a convocação de julgadores no 

caso do art. 942, ou no de qualquer substituição, sem critério objetivo estabelecido 

previamente em ato normativo”. 

 Não há que se falar que a técnica do art. 942 do CPC/2015 viola o juiz natural por 

alterar durante o julgamento o órgão que aprecia determinado recurso, retirando-o da 

competência do órgão que iniciou o julgamento. Isso porque a própria Constituição, no art. 

96, I, a, dispõe que compete aos tribunais elaborar seus regimentos internos, “com 

 
111 ALVES, Maria Angélica de Oliveira Santos. Os Princípios Norteadores Do Processo Civil E Sua 
Compatibilidade Com A Criação E Aplicabilidade Da Técnica De Julgamento Estendido. In: Revista da Seção 
Judiciária do Rio de Janeiro, [S.l.], v. 23, n. 47, abr. 2020, pp. 33-49. Disponível em: 
<http://lexcultccjf.trf2.jus.br/index.php/revistasjrj/article/view/323>. Acesso em: 26 maio 2020, p. 44. 
112 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 101. 
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observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a 

competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”, 

bastando que esteja previamente disposto no regimento interno como se dará a integração dos 

novos julgadores para composição do colegiado ampliado para que o juiz natural seja 

observado113. Conforme já trabalhado, se essa previsão do regimento interno não for 

observada, o acórdão será nulo por vício de competência funcional. 

 Nesse sentido, segue-se à análise de regimentos internos de alguns tribunais, que 

precisaram passar por adaptações após a entrada em vigor das alterações advindas do atual 

Código de Processo Civil, dentre as quais a técnica de ampliação do colegiado, para que o 

princípio do juiz natural fosse observado. 

 

3.1. O regimento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região  
 

A primeira regulação da técnica de ampliação do colegiado a ser analisada será a 

previsão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que além das disposições do seu 

regimento interno, instaurou um Incidente de Assunção de Competência em 10/05/2016, 

pouco depois do início da vigência do Código de Processo Civil, com a seguinte questão 

submetida a julgamento: 

 

Aplicação da técnica de complementação de julgamento de apelação, de que trata o 
art. 942 do novo CPC, em face, ou de não-unanimidade simples caracterizada pelo 
simples placar de dois votos vencedores contra um voto vencido 
(independentemente do conteúdo de cada voto), ou apenas de maioria qualificada 
caracterizada necessariamente pelo provimento da apelação e conseqüente reforma 
da sentença definitiva (a partir de empate entre a sentença associada ao voto vencido 
mantenedor, e os dois votos vencedores reformadores associados entre si). 
 

 Basicamente, o incidente instaurado questionava se a simples unanimidade seria o 

gatilho para aplicação da técnica do art. 942 do CPC/2015, ou se seria necessário a reforma da 

sentença recorrida, limitando a aplicação da técnica de julgamento às mesmas hipóteses que 

ensejavam a interposição dos embargos infringentes previstas no art. 530 do CPC/73. Assim, 

em 05/04/2018, o Órgão Especial, em julgamento cujo relator foi o Desembargador José 

Antônio Neiva, firmou a tese a seguir acostada:  

 
A técnica de complementação de julgamento de apelação de que trata o art. 942 do 
novo CPC aplica-se tão somente às hipóteses de reforma de sentença de mérito, 

 
113 BORGES, Carolina Biazatti. Op cit. p. 76. 
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quando o resultado do julgamento não for unânime. (TRF-2, Órgão Especial, IAC, 
proc. paradigma n. 0000191-46.2000.4.02.5111, Rel. Des. Fed. José Antonio Neiva, 
julgado em 05 abr. 2018).  
 

 A decisão do Tribunal, de somente aplicar a técnica de ampliação do colegiado 

quando o julgamento não unânime da apelação reformar sentença de mérito, restringe a 

incidência da regra do art. 942, criando requisitos inexistentes no texto do Código de Processo 

Civil, que apenas exige o julgamento por maioria, seja para manter ou para reformar a 

sentença, seja esta terminativa ou de mérito, para que se aplique a técnica no julgamento da 

apelação, conforme já visto. Como argumentos, o Órgão Especial ponderou que 

 
na criação da técnica de julgamento ampliado, o legislador manteve a tradição de 
prestígio à segurança jurídica, aproximando o instituto aos extintos Embargos 
Infringentes, sendo certo que a tendência da espécie recursal extinta era prestigiar a 
celeridade processual. Como exemplo dessa afirmação, citou a limitação das 
hipóteses de cabimento operada pela Lei nº 10.352, de 26/12/2001, a partir da qual o 
recurso passou a ter lugar apenas em hipótese restrita de reforma, por maioria, de 
sentença de mérito ou de julgamento de procedência, também por maioria, da ação 
rescisória. Assim, conclui o Órgão Especial que não seria razoável supor que 
justamente o CPC/15 pudesse sugerir retrocesso.  
Em seguida, consignou que, como o julgamento de ação rescisória e de agravo de 
instrumento (art. 942, § 3o, I e II, do CPC/2015), com resultado não unânime, não 
será ampliado se não houver reforma da decisão atacada, por razões de isonomia, 
eventual divergência no julgamento de apelação deveria seguir a mesma sorte, pois, 
se a intenção do legislador fosse ampliar o cabimento no julgamento deste recurso, 
não teria sentido continuar a limitá-lo à espécie de resultado na ação rescisória e no 
agravo de instrumento.114  

 

 Apesar de já existirem decisões do Superior Tribunal de Justiça entendendo ser 

incabível essa interpretação que restringe à aplicação da técnica, notadamente no julgamento 

do REsp 1.733.820 já analisado neste trabalho, não há, até o momento, decisão vinculante de 

Tribunais Superiores e que, portanto, sejam de observância obrigatória pelos demais tribunais. 

Destaca-se, inclusive, que já há decisões do STJ anulando acórdãos do TRF-2ª Região pela 

não aplicação da técnica quando a votação por maioria não importa em reforma do julgado, 

como no AREsp 1652950/RJ já colacionado neste trabalho, além do AgInt no REsp 1841151 

/ RJ115, entre outros. 

 
114 SOARES, Rodrigo Canella. A técnica de ampliação do colegiado no julgamento não unânime do recurso de 
apelação e o incidente de assunção de competência nº 1 do tribunal regional federal da 2ª região. In: Revista da 
Seção Judiciária do Rio de Janeiro. [S.l.], v. 23, n. 46, nov. 2019, pp 25-45. Disponível em: < 
http://revistaauditorium.jfrj.jus.br/index.php/revistasjrj/article/view/213 >. Acesso em: 26 maio 2020. 
115 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA 
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MATÉRIA 
PROCESSUAL. ENTENDIMENTO DO STJ. 1. Nos termos da Súmula 568/STJ é possível o julgamento 
monocrático do recurso especial quando houver jurisprudência no mesmo sentido dos fundamentos adotados no 
decisum. 2. É entendimento sedimentado nesta Corte o cabimento da aplicação da regra do art. 942 do 
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 Em contrapartida, o Incidente de Assunção de Competência no âmbito do TRF-2ª 

Região mencionado é um julgamento que produz precedente obrigatório a ser observado por 

este tribunal e pelos juízes vinculados. O IAC surgiu como forma de assegurar a segurança 

jurídica, uma vez que a obediência aos precedentes e a uniformização da jurisprudência 

garantem a previsibilidade de que casos iguais terão decisões iguais116. Nesse sentido, 

enquanto não houver precedente obrigatório de Tribunais Superiores ou a revisão do IAC, o 

TRF-2ª Região deve observar o previsto no precedente criado. Esse é o argumento utilizado 

pelos desembargadores do mencionado Tribunal quando questionados sobre a aplicação da 

técnica: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE 
COMPETÊNCIA. ARTIGO 942, DO CPC. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO 
JULGAMENTO. RESULTADO NÃO UNÂNIME. EFEITO VINCULANTE. 
OMISSÃO NÃO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 
1. No julgamento do Incidente de Assunção de Competência - IAC nº 0000191-
46.2000.4.02.5111 (DJe de 02/05/2018), o Órgão Especial deste TRF da 2ª Região 
firmou tese no sentido de que "A técnica de complementação de julgamento de 
apelação de que trata o art. 942 do novo CPC aplica-se tão somente às hipóteses de 
reforma de sentença de mérito, quando o resultado do julgamento não for unânime". 
2. Embora o Superior Tribunal de Justiça venha entendendo que a técnica 
prevista no art. 942 do CPC/15 deve ser aplicada sempre que o resultado do 
julgamento for não unânime, independentemente de confirmar ou reformar a 
sentença apelada (REsp 1.733.820/SC), não há, ainda, precedente vinculante 
daquela Corte quanto ao tema. 3. Por outro lado, por força do art. 947, § 3º, do 
CPC/15, o acórdão proferido em sede de Incidente de Assunção de 
Competência pelo Órgão Especial tem efeito vinculante para esta 4ª Turma 
Especializada. 4. Prestados tais esclarecimentos, não se verifica qualquer omissão 
ou nulidade pela não aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do 
CPC/15. 5. O acórdão embargado não incorreu nas omissões apontadas, uma vez 
que o voto condutor do acórdão expôs suficientemente o entendimento adotado, 
fazendo menção ao momento da ocorrência do fato gerador do imposto de renda, e à 
prova pericial, cujos laudos foram parcialmente lidos na tribuna. 6. O entendimento 
adotado foi o de que "aprovada a autorização, em assembleia, da distribuição de 
juros sobre capital próprio, e efetuado o respectivo registro contábil na empresa 
devedora desta distribuição e na empresa que integre seu quadro social, credora da 
distribuição, o fato gerador está consumado, na modalidade disponibilidade jurídica, 
ainda que a efetiva transferência financeira do numerário se faça de modo diferido 
no tempo". 7. O art. 1025 do NCPC (Lei nº 13.105/15) positivou as orientações de 
que a simples oposição de embargos de declaração é suficiente ao 
prequestionamento da matéria constitucional e legal suscitada pelo embargante, mas 
também a de que, mesmo quando opostos com essa finalidade, os embargos somente 
serão cabíveis quando houver, no acórdão embargado, erro material, omissão, 
contradição ou obscuridade. 8. Embargos de declaração da União Federal a que se 
dá parcial provimento, sem atribuição de efeitos infringentes. (TRF-2 - APELREEX: 
00119869320114025101 RJ 0011986-93.2011.4.02.5101, Relator: FIRLY 
NASCIMENTO FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2020, 4ª TURMA 
ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 09/12/2020) (grifei) 

 
CPC/2015, mesmo que não tenha havido reforma da sentença de mérito, bastando a verificação de julgamento 
não unânime do recurso de apelação. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1841151/RJ, Rel. Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 26/02/2021) 
116   DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p. 816. 
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 Analisado o precedente elaborado no âmbito deste Tribunal, passa-se a verificar os 

artigos do regimento interno que veiculam a matéria estudada, a seguir colacionados: 

 

Art. 210-A. Se o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá 
prosseguimento em sessão a ser designada, ao menos uma vez por mês, com a 
presença de outros julgadores em exercício nos gabinetes tabelares, em número 
suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado 
às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante 
os novos julgadores. (Redação dada pela Emenda Regimental no34, de 04/03/2016).  
§ 1º Consideram-se gabinetes tabelares, para o efeito do disposto no caput, os 
vinculados à 1ª Turma Especializada em relação à 2ª Turma e vice-versa, e assim 
sucessivamente: da 3ª à 4ª; da 5ª à 6ª; e da 7ª à 8ª. (Redação dada pela Emenda 
Regimental no34, de 04/03/2016).  
§ 2º Não sendo possível adotar o critério contido no parágrafo anterior, aplica-se a 
regra do art. 59. (Redação dada pela Emenda Regimental no34, de 04/03/2016).  
§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao 
julgamento não unânime proferido em agravo de instrumento, quando houver 
reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. (Redação dada pela Emenda 
Regimental no34, de 04/03/2016).  
§ 4º Tratando-se de ação rescisória, o prosseguimento do julgamento ocorrerá na 
respectiva Seção Especializada ou no Plenário, dependendo da competência inicial 
ser da Turma ou da Seção. (Redação dada pela Emenda Regimental no34, de 
04/03/2016).  
 
Art. 59. O Relator é substituído: 
I - em caso de impedimento, ausência ou obstáculos eventuais, em se tratando de 
adoção de medidas urgentes, pelo Revisor, se houver, ou pelo Desembargador 
Federal imediato em antigüidade; 
II - quando vencido em sessão de julgamento, pelo De- sembargador Federal 
designado para redigir o acórdão, sendo que este será, necessariamente, o Relator 
para eventual recurso de embargos de declaração;  
III - em caso de licença ou ausência por mais de 30 (trinta) dias, ressalvado os 
termos do parágrafo único do art. 49, ou de declaração de suspeição ou 
impedimento, mediante redistribuição;  
IV - em caso de aposentadoria, exoneração, demissão, disponibilidade, morte, posse 
em tribunal Superior (Redação dada pela Emenda Regimental no28, de 
03/05/2014):  
a) pelo desembargador Federal nomeado e empossado para a vaga;  
b) pelo Desembargador Federal que tiver proferido o primeiro voto vencedor 
condizente com o do relator, para lavrar ou assinar os acórdãos dos julgamentos 
anteriores à abertura da vaga;  
c) posteriormente à abertura da vaga e antes da posse do novo desembargador 
Federal, pelo Juiz Federal Convocado pelo Tribunal para substituir o 
Desembargador Federal que não mais se encontra em exercício, salvo em se tratando 
de processos da competência do Órgão Especial, quando o processo será 
redistribuído para o novo membro. (Redação dada pela Emenda Regimental no28, 
de 03/05/2014).  
Parágrafo único. Aplica-se o disposto na aliena “b” do inciso IV deste artigo 
também no caso de afastamento do relator.117 

 

 
117 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª região. Regimento Interno. 9ª ed. - Rio de Janeiro: O Tribunal, 
2009. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/institucional/wp-content/uploads/sites/43/2017/04/regimento-
interno-2019-09-30.pdf>. Acesso em: 31 jan 2021. 
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 De plano, necessário destacar uma característica da estrutura do referido Tribunal 

Regional Federal que influencia na aplicação da técnica do julgamento estendido, qual seja, a 

que de os “menores” órgãos colegiados são Turmas, formadas por 3 (três) desembargadores, e 

não Câmaras, comumente compostas por 5 (cinco) desembargadores. Essa diferença resulta 

na previsão do caput do art. 210-A, que determina a designação de nova sessão para 

prosseguimento do julgamento quando o resultado da apelação não for unânime, não sendo 

possível a continuação do julgamento na mesma sessão como prevê o art. 942, §1º do 

CPC/2015, porque não há julgadores “a mais” na Turma que possam compor o colegiado 

ampliado. Assim, necessariamente haverá designação de nova sessão para aplicação da 

técnica, de forma que inexoravelmente essa acrescentará algum tempo no trâmite do processo 

para que se tenha a finalização do julgamento. 

 Por outro lado, conforme já destacada a posição doutrinária, a aplicação do julgamento 

estendido em nova sessão possibilita a distribuição de memoriais para os novos julgadores, 

além de uma análise mais detida dos autos pelos mesmos, o que pode aprimorar a qualidade 

da decisão tomada no colegiado ampliado, além de prestigiar a ampla defesa e o contraditório. 

Ademais, o direito à sustentação oral é garantido pelo regimento interno, como não poderia 

deixar de ser. 

 Em relação à aplicação da técnica no agravo de instrumento, o regimento resume-se a 

transcrever a disposição do Código de Processo Civil. Tratando-se da ação rescisória, o 

regimento interno prevê que “o prosseguimento do julgamento ocorrerá na respectiva Seção 

Especializada ou no Plenário, dependendo da competência inicial ser da Turma ou da Seção”, 

isto é, se a competência inicial for de Turma (3 Desembargadores Federais), e o julgamento 

não unânime for pela rescisão da sentença, o prosseguimento ocorrerá na respectiva Seção 

Especializada118, e quando a competência inicial for de Seção Especializada, o 

prosseguimento ocorrerá no Plenário119. Nos termos do art. 16, VIII, do Regimento Interno, 

compete às Turmas Especializadas processar e julgar as ações rescisórias de sentenças, 

hipótese na qual o julgamento estendido, se for o caso de sua aplicação, ocorrerá na Seção 

Especializada. Ainda, segundo o art. 14, I, do Regimento Interno, compete às Seções 
 

118 Art. 2º, § 7º do Regimento Interno do TRF-2: As Seções Especializadas compreendem 08 (oito) Turmas 
Especializadas, assim compostas: a) Primeira Seção: Primeira e Segunda Turmas Especializadas; b) Segunda 
Seção: Terceira e Quarta Turmas Especializadas; c) Terceira Seção: Quinta, Sexta, Sétima e Oitava Turmas 
Especializadas 
119 Art. 11, §único do Regimento Interno do TRF-2: Compete ao Plenário, em matéria judicial, processar e julgar 
as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados, da Seções Especializadas e do Órgão Especial, nas 
hipóteses previstas no art. 210-A, §4º, deste Regimento, bem como os mandados de segurança contra seus atos. 
(Redação dada pela Emenda Regimental nº34, de 04/03/2016). 
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Especializadas processar e julgar as ações rescisórias de seus julgados e dos julgados das 

Turmas Especializadas, hipóteses nas quais o julgamento estendido, se for o caso de sua 

aplicação, ocorrerá no Plenário.  

 Nesse sentido, infere-se que o referido tribunal não aplica a técnica de ampliação do 

colegiado apenas quando da rescisão de sentença propriamente dita, mas também na rescisão 

de acórdão. Ademais, constata-se que não há no tribunal a problemática de não ser possível a 

aplicação da técnica quando a competência para julgar ação rescisória já é do Órgão Especial 

ou do Plenário, posto não haver órgão de maior composição, já que a competência da Seção 

Especializada pode ser transferida para o Plenário, conforme previsto no Regimento Interno. 

 

3.2. O regimento do Tribunal Regional Federal da 3ª Região  
 

 Em seguida, serão analisadas as previsões do regimento interno do Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região: 

 

SEÇÃO I  
Do prosseguimento do julgamento não unânime  
Art. 259 - Nas hipóteses previstas no artigo 942 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 
2015 (Código de Processo Civil), o julgamento prosseguirá com observância do 
disposto nesta Seção.  
Art. 260 - Nos feitos de competência das Turmas, o julgamento prosseguirá 
mediante a colheita de mais dois votos.  
§ 1o - A fim de viabilizar o prosseguimento dos julgamentos na mesma sessão, os 
órgãos fracionários poderão funcionar com julgadores previamente convocados.  
§ 2o - Não sendo possível o prosseguimento do julgamento na mesma sessão, outra 
será designada, procedendo-se às convocações necessárias e intimando-se as partes e 
interessados com antecedência mínima de cinco dias.  
§ 3o - As convocações observarão, no que couber, o disposto no artigo 53 deste 
regimento.  
Art. 261 - No julgamento da ação rescisória de julgado de primeira instância ou de 
Turma, votará, além do relator e a partir dele, a metade dos integrantes da Seção, em 
ordem de antiguidade.  
§ 1o - O prosseguimento do julgamento, quando for o caso, dar-se-á de imediato, 
com a colheita dos votos dos demais integrantes da Seção.  
§ 2o - Se não houver número suficiente de julgadores para garantir a possibilidade 
de inversão do resultado inicial, o julgamento prosseguirá em sessão a ser designada, 
cumpridas as formalidades previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 260.  
§ 3o - Havendo empate no julgamento ou em seu prosseguimento, proferirá voto o 
Presidente.  
Art. 261-A - Tratando-se de ação rescisória de julgado da Seção, votarão todos os 
julgadores presentes e eventual prosseguimento do julgamento dar-se-á perante o 
Órgão Especial.  
§ 1o - O Presidente incluirá o feito em pauta e determinará as comunicações e 
intimações necessárias.  
§ 2o - A colheita dos votos perante o Órgão Especial dar-se-á a partir do 
Desembargador Federal mais antigo, votando o Presidente em caso de empate.  
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§ 3o - Para os fins do disposto no § 2o do artigo 942 do Código de Processo Civil, os 
julgadores que já tiverem votado perante a Seção serão cientificados acerca da data 
designada para o prosseguimento do julgamento. 
Art. 53 - A convocação de Desembargadores Federais para completar quórum nas 
Seções e Turmas observará o disposto nos parágrafos deste artigo.  
§ 1o - Para a 1a Seção, serão convocados Desembargadores Federais da 4a Seção; 
para a 2a Seção, Desembargadores Federais da 3a Seção; para a 3a Seção, 
Desembargadores Federais da 2a Seção; e para a 4a Seção, Desembargadores 
Federais da 1a Seção.  
§ 2o - Para as Turmas, serão convocados Desembargadores Federais de outras 
Turmas da mesma Seção, seguindo-se a ordem numérica que as identifica. Sendo 
necessário, serão convocados Desembargadores Federais de Turma integrante de 
Seção diversa, nos termos do parágrafo antecedente.  
§ 3o - Ressalvadas as hipóteses de licenças, férias e afastamentos, as convocações 
serão feitas em sistema de rodízio e conforme a ordem de antiguidade no respectivo 
órgão fracionário. 
Art. 12 - Compete às Seções processar e julgar: 
IV - as revisões criminais e feitos criminais originários, ressalvados os de 
competência do Órgão Especial e das Turmas, e as ações rescisórias dos julgados de 
primeiro grau, relativos às matérias das correspondentes áreas de especialização, 
bem como os da própria Seção ou das respectivas Turmas;120  
 
 

 De forma semelhante ao que acontece no Tribunal Regional Federal anteriormente 

analisado, o julgamento da apelação e do agravo de instrumento é de competência da Turma, 

sendo votados por três julgadores, e no caso de incidência da técnica de ampliação do 

colegiado, convocam-se mais dois julgadores. A novidade no âmbito deste Tribunal é a 

possibilidade de convocação prévia de outros julgadores, na forma do art. 260, §1º, como 

forma de prestigiar a celeridade processual, de forma que o julgamento inicie e termine na 

mesma sessão. No entanto, caso não seja possível essa convocação, o julgamento estendido 

poderá ocorrer em sessão a ser designada. 

 Em relação à ação rescisória, compete às Seções o julgamento das ações rescisórias 

dos julgados de primeiro grau, dos julgados das respectivas Turmas e dos julgados da própria 

Seção, nos termos do art. 12, IV do Regimento Interno. Nos dois primeiros casos, a votação 

na sessão será com a metade dos integrantes da Seção, conforme art. 261, e se for o caso de 

incidência da técnica de ampliação do colegiado, a outra metade votará, se possível 

prosseguindo-se o julgamento na mesma sessão, ressalvando-se a designação de nova sessão 

se não houver julgadores suficientes para inverter o resultado inicial. Já na última hipótese, de 

ação rescisória de julgados da própria Seção, na forma do art. 261-A, devem votar todos os 

 
120 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3ª região. Regimento Interno.- São Paulo: 2017. Disponível em: 
<https://www.trf3.jus.br/documentos/revs/REGIMENTO_INTERNO/RI-
2017__ER_19_com_links__FINAL.pdf>. Acesso em: 06 fev 2021. 
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presentes, e houver necessidade da ampliação do colegiado, o julgamento deverá ter 

prosseguimento no Órgão Especial.  

 Interessante a previsão trazida pelo art. 261-A, §3º “Para os fins do disposto no §2º do 

artigo 942 do Código de Processo Civil, os julgadores que já tiverem votado perante a Seção 

serão cientificados acerca da data designada para o prosseguimento do julgamento”. O 

Tribunal, sabendo que nem todos os julgadores que votaram na Seção estarão presentes no 

julgamento estendido no Órgão Especial, teve a cautela de dispor que todos que já proferiram 

voto deverão ser cientificados da nova sessão, com o fito de que possam exercer a faculdade 

de modificação de voto. No entanto, necessário refletir que a revisão de voto no caso da 

técnica de ampliação do colegiado foi pensada de acordo com o próprio fim da técnica, de 

ampliar o debate e produzir uma decisão mais qualificada. Ou seja, os julgadores que já 

proferiram seus votos, no julgamento estendido podem se deparar com novos fundamentos e 

argumentos apresentados pelos novos julgadores, e tendo aprofundado a análise do caso, 

decidir alterar seu voto. A previsão do §3º do regimento interno, per se, apesar de observar a 

literalidade do art. 942, §2º do CPC/2015, não está inteiramente de acordo com a finalidade 

da técnica, já que a intenção é de que os julgadores “originais” estejam presentes na sessão 

com o colegiado ampliado, para que possam ampliar a reflexão sobre o caso votado. 

 De mais a mais, o Tribunal tem se filiado à doutrina que defende a incidência da 

técnica de julgamento estendido quando do julgamento do recurso de Agravo Interno, 

conforme exemplo da 1ª Turma: 

 

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE 
PORTE DE REMESSA E RETORNO. APLICAÇÃO DO ART. 511 DO CPC/73. 
OPORTUNIDADE DE RECOLHIMENTO. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. 
SUBMISSÃO AO ART. 942 DO CPC DE 2015. RECURSO PROVIDO. 
1. Diante do resultado não unânime, o julgamento teve prosseguimento conforme o 
disposto no art.942 do CPC/2015. 
2. O preparo do recurso pode englobar o pagamento de a) custas processuais 
propriamente ditas, b) porte de remessa e de retorno e c) quaisquer outras despesas 
processuais estipuladas em normas de regência. 
3. In casu, fora recolhido integralmente as custas processuais devidas, deixando de 
efetuar o pagamento do porte de remessa e de retorno, que era devido consoante 
legislação da época (art. 511 do CPC/73). 
4. Com o pagamento parcial das despesas processuais, deve ser autorizado à 
recorrente que complemente o recolhimento do quanto devido – no caso, do porte de 
remessa e de retorno. 
5. Agravo interno provido.  
(TRF-3 - ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 
0018427-15.2007.4.03.6100, Relator: Helio Egydio De Matos Nogueira, Relator 
para Acórdão: Wilson Zauhy Filho, Data de Julgamento: 21/08/2020, 1ª Turma, 
Data de Publicação: 25/08/2020) 
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3.3. O regimento do Tribunal Regional Federal 1ª Região 
 
 
 Passa-se à análise da previsão do regimento interno do TRF- 1ª Região: 
 

Art. 68. Havendo divergência em julgamento nos casos previstos no art. 942 do 
Código de Processo Civil, deverão ser convocados tantos julgadores quantos forem 
suficientes para alteração do resultado da decisão, obedecendo-se às regras deste 
artigo.  
§ 1º Quando a divergência se der na turma — em sede de apelação ou agravo de 
instrumento em que houve reforma de decisão que julgou total ou parcialmente o 
mérito —, o julgamento prosseguirá, se possível, na mesma sessão, convocando-se 
julgadores em número suficiente a modificar o resultado do julgamento, 
assegurando-se às partes e a eventuais terceiros o direito de renovação das 
sustentações orais, devendo o resultado ser proclamado pelo presidente da turma.  
§ 2º Não sendo possível o prosseguimento do julgamento na mesma sessão, terá 
continuidade em sessão a ser designada, podendo esta ser realizada na mesma data 
da sessão da seção seguinte, por designação do presidente da turma, desde que haja 
tempo hábil para se proceder à intimação das partes, acaso ausentes.  
§ 3º Para efeito desde artigo, serão preferencialmente convocados, na seguinte 
forma:  
I – por ordem decrescente de antiguidade na seção, o desembargador federal que se 
seguir àquele que por último tiver votado na turma;  
II – por ordem decrescente de antiguidade na magistratura da Região, juízes 
convocados na mesma seção;  
III – demais desembargadores; 
IV – juízes convocados ou em auxílio ao Tribunal, por ordem de antiguidade na 
magistratura da Região.  
§ 4º Se a divergência se der em sessão de seção, o processo terá o julgamento 
suspenso, com indicação de prosseguimento em uma nova sessão da seção, que será 
aberta na mesma data em que ocorrer sessão da Corte Especial, a ser designada pelo 
presidente do Tribunal — por encaminhamento do presidente do órgão no qual 
surgiu a divergência —, na qual o processo será apresentado pelo relator, sendo ou 
não integrante do órgão, observando-se os seguintes procedimentos: 
I – a suspensão do julgamento será anunciada na sessão em que ocorreu a 
divergência, e a intimação ocorrerá na forma disciplinada no Código de Processo 
Civil; 
II – por ordem decrescente de antiguidade, serão convocados os desembargadores 
presentes à sessão da Corte Especial, em número suficiente a modificar o resultado 
do julgado, prosseguindo no julgamento com o voto do desembargador federal 
menos antigo que se seguir ao que por último tiver votado como integrante da seção, 
mantendo-se a composição fixada em relação ao primeiro processo da pauta;  
III – caso nenhum dos membros votantes da seção integre a Corte Especial, a 
convocação se iniciará pelo desembargador federal mais antigo presente à sessão da 
Corte Especial;  
IV – após relatado e discutido o caso na sessão da seção aberta para este escopo, será 
proclamado o resultado.  
§ 5º Se o relator for vencido, lavrará o acórdão quem primeiro proferiu o voto 
divergente.  
§ 6º Somente serão admitidos e cadastrados embargos infringentes interpostos com 
base do Código de Processo Civil de 1973 contra acórdão não unânime cuja sessão 
de julgamento tenha sido realizada até 17 de março de 2016.  
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§ 7º Para a realização das sessões ampliadas destinadas ao prosseguimento dos 
julgamentos, não é imprescindível a presença dos vogais que já tenham proferido 
voto nos seus órgãos de origem.121 

 
 O referido regimento compila em um único artigo as previsões acerca da técnica de 

ampliação do colegiado. O artigo traz previsões gerais, basicamente repetindo o que prevê o 

Código de Processo Civil e definindo as regras para convocação dos julgadores, com o fim de 

observar o princípio do juiz natural. O §7º prevê ser prescindível a presença dos julgadores 

que já tenham proferido voto na sessão ampliada, o que vai de encontro à previsão do art. 942, 

conforme já se analisou em outros regimentos internos, tendo em vista que não possibilita o 

exercício da revisão de voto, bem como limita a profundidade da discussão em torno da 

matéria apreciada. 

 Outrossim, chama atenção que o regimento interno não tenha nenhuma previsão sobre 

aplicação da técnica de ampliação do colegiado no julgamento de ação rescisória. Pelo 

contrário, existe ainda artigo no regimento prevendo a interposição de embargos infringentes 

quando for julgada procedente ação rescisória, não tendo sido revogado até então e sem 

qualquer especificação sobre direito intertemporal122.  

 

3.4. O regimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro  
 

 Ato contínuo, passa-se à análise das disposições do regimento interno do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro sobre a técnica de ampliação do colegiado.  

 

Art. 3º- Compete ao Órgão Especial:  
I - Processar e julgar, originariamente: 
(...)  
h) as revisões criminais em benefício dos réus que condenar, assim como as ações 
rescisórias de suas próprias decisões e das decisões proferidas 
pelas Seções Cíveis, e ainda a complementação do julgamento das ações rescisórias 
da competência originária das Seções Cíveis, na forma do artigo 942, 
§ 3º, I, do Código de Processo Civil, quando houver a rescisão da decisão 
impugnada de forma não unânime; Alterado pela Resolução no 02/2016 do E. Órgão 

 
121 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª região. Regimento Interno: de acordo com as alterações do novo 
Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) / Tribunal Regional Federal da 1ª Região. — Brasília: TRF1, 2017. 
Disponível em: 
<https://portal.trf1.jus.br/data/files/B3/72/EE/25/1E96D6102C2F66D6F32809C2/Livro%20RI%202017%20-
%20com%20sum_rio%20linkado%20e%20bot_es.pdf >. Acesso em: 06 mar 2021. 
 
122 Art. 435. Cabem embargos infringentes, no prazo de 15 dias, quando o acórdão não unânime houver 
reformado, em grau de apelação, sentença de mérito ou houver julgado procedente ação rescisória. Se o 
desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência.  
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Especial publicada em 24/02/2016 – entra em vigor na mesma data em que entrar 
em vigor a Lei no 13.105/2015.  
Art. 5º À Seção Cível, integrada por 28 (vinte e oito) Desembargadores, compete:  
V- aplicar a técnica de complementação de julgamento não unânime de ação 
rescisória na hipótese prevista no art. 942, § 3º, I, da Lei no  13.105/2015 – Código 
de Processo Civil, quando a ação rescisória for de competência originária de alguma 
Câmara Cível; 
Alterado pela Resolução TJ/TP no 01/2017 publicada em 16/11/2017 – entra em 
vigor no dia 02/01/2018.  
Art.84 - Se a impossibilidade de apurar-se a maioria for devida a divergência 
qualitativa, o Presidente porá em votação, primeiro, 02 (duas) quaisquer dentre as 
soluções sufragadas, sobre as quais terão de manifestar-se obrigatoriamente todos os 
votantes, eliminando-se a que obtiver menor número de votos; em seguida, serão 
submetidos a nova votação a solução remanescente e outra das primitivamente 
sufragadas, procedendo-se de igual modo; e assim sucessivamente até que todas se 
hajam submetido a votação. Será vencedora a solução que obtiver a preferência na 
última votação.  
Parágrafo único - A técnica de julgamento do caput deste artigo será aplicada após a 
votação da apelação da turma ampliada prevista no artigo 942, do CPC. 
Incluído pela Resolução no 17/2017 do E. Órgão Especial publicada em 25/10/2017. 
  
Seção ii – Do Julgamento Não Unânime na Apelação Cível.  
Art.130- Quando o julgamento da apelação cível não for unânime, aplica-se o 
disposto no artigo 942 do CPC. 
Alterado pela Resolução no 48/2015 do E. Órgão Especial de 12/01/2016 – entra em 
vigor na mesma data em que entrar em vigor a Lei no 13.105/2015.  
Art.130A- Para os efeitos da convocação prevista no artigo 942 do CPC, serão 
convocados os desembargadores da Câmara de número imediatamente superior 
àquela em que se deu 
o julgamento não unânime, do mais novo para 
o mais antigo. Se o julgamento for proferido 
pela última Câmara, convocar-se-ão os desembargadores da primeira. Inserido pela 
Resolução no 48/2015 do E. Órgão Especial de 12/01/2016 – entra em vigor na 
mesma data em que entrar em vigor a Lei no 13.105/2015.  
Art.137- No julgamento da ação rescisória, se o Órgão competente decidir, por 
maioria, no sentido da procedência do pedido rescindente, será aplicável o disposto 
no artigo 942, § 3º, I, do Código de Processo Civil, impondo-se novo julgamento da 
causa perante o Órgão de maior composição previsto neste Regimento Interno.  
§1º- No julgamento não unânime da ação rescisória da competência originária de 
Câmara Cível ou do Consumidor, competirá à respectiva Seção, à qual estiver 
vinculada, proceder ao novo julgamento, em complementação.  
§2º- No julgamento não unânime da ação rescisória da competência originária da 
Seção Cível e da Seção Cível especializada, competirá ao Órgão Especial proceder 
ao novo julgamento, em complementação.  
§3º- Nas hipóteses de ação rescisória da competência originária do Órgão Especial, 
não se aplica a disciplina prevista no caput deste artigo, por força do artigo 942, § 4º, 
III, do Código de Processo Civil. 
Alterado pela Resolução no 02/2016 do E. Órgão Especial publicada em 24/02/2016 
– entra em vigor na mesma data em que entrar em vigor a Lei 13.105/2015.  
Art.138- Na hipótese prevista no artigo anterior, o Órgão que proferiu a decisão não 
unânime da ação rescisória determinará a remessa dos autos do processo ao Órgão 
ad quem.  
§1º- Na escolha do relator, integrante do Órgão ad quem, será observado o disposto 
no artigo 971, parágrafo único, do Código de Processo Civil.  
§2º- Ressalvada a questão da escolha do relator, na forma do parágrafo anterior, o 
quórum de julgamento perante o Órgão ad quem poderá 
ser integrado por membros que participaram do julgamento da ação rescisória.  
Alterado pela Resolução no 02/2016 do E. Órgão Especial publicada em 24/02/2016 
– entra em vigor na mesma data em que entrar em vigor a Lei 13.105/2015.  



 

 

55 

 
Art.139- O acórdão proferido na ação rescisória será executado perante o próprio 
Órgão que o proferiu, inclusive em sede de complementação de julgamento a que 
alude o artigo 942, § 3º, I, do Código de Processo Civil, se for o caso. Competirá ao 
respectivo relator dirigir a execução e decidir-lhe os incidentes.123  

 

 Inicialmente, diferentemente dos Tribunais anteriores, o Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro é composto por Câmaras, em que as sessões comumente têm a presença de 

cinco julgadores. Assim, quando o julgamento de uma apelação ou agravo de instrumento, 

com a votação de três desembargadores, é por maioria, é possível o prosseguimento com a 

aplicação do art. 942 do CPC/2015 na mesma sessão, com o voto de mais dois julgadores, 

possibilitando a inversão do julgamento. Em verdade, isso é o que tem acontecido na maioria 

dos casos, pelo menos no ano de 2017, conforme pesquisa empírica já mencionada, que 

atestou que em 65,8% dos processos em que se aplicou a técnica do julgamento estendido, o 

julgamento iniciou-se e encerrou-se na mesma data124. 

 Já em relação à ação rescisória, se a competência para julgamento for de uma Câmara 

Cível, e o resultado for para rescindir a decisão, a técnica de ampliação do colegiado se dará 

na Seção Cível, integrada por 28 (vinte e oito) Desembargadores, conforme a previsão do art. 

5º c/c art. 137, §1º do regimento interno. Se a competência para julgar a ação rescisória for da 

Seção Cível, a ampliação do colegiado, no caso de sua aplicação, se dará no Órgão Especial, 

conforme previsão do art. 3º, I, h) c/c art. 137, §2º do regimento interno. Ademais, se a 

competência for do Órgão Especial para julgar a ação rescisória, não haverá aplicação do art. 

942 do CPC/2015, por não haver órgão de maior composição, nos termos do art. 137, §3º do 

regimento interno. 

 Necessário analisar a previsão do caput do art. 137, dispondo que no caso de aplicação 

da técnica estudada no julgamento da ação rescisória impõe-se “novo julgamento da causa 

perante o Órgão de maior composição previsto neste Regimento Interno”. Por certo a previsão 

de novo julgamento não se coaduna com os fins da técnica, que prevê o prosseguimento do 

julgamento, com a soma dos votos dos novos julgadores com os votos dos julgadores iniciais. 

Pela previsão do regimento interno, entende-se que haverá lavratura de acórdão no julgamento 

original para posterior remessa dos autos para o órgão ad quem, bem como que haverá sorteio 

de novo relator, como o próprio art. 138, §1º deixa claro, desconsiderando-se os votos dos 

desembargadores no julgamento original. Nesse sentido, desvirtua-se a técnica, 

 
123 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Regimento Interno. - Rio de Janeiro. Disponível 
em: <http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18661/regi-interno-vigor.pdf?=11>. Acesso em: 31 jan 2021. 
124 PANTOJA, Fernanda Medina et al. Op cit, p. 199.  
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transformando-a em verdadeira remessa necessária. Esse tipo de previsão regimental já foi 

objeto de crítica no capítulo anterior, cabendo ressaltar que essa previsão alonga o feito, tendo 

em vista que são cabíveis embargos de declaração contra o acórdão proferido pelo órgão 

colegiado original. 

 Outrossim, o art. 138, §2º prevê que o “Órgão ad quem poderá ser integrado por 

membros que participaram do julgamento da ação rescisória”. No entanto, já se viu que na 

verdade o certo seria substituir o verbo “poder” por “dever”, para que seja possível a 

observância da faculdade do art. 942, §2º do CPC/2015 de revisão do voto quando do 

prosseguimento do julgamento pelos julgadores que já tiverem votado. Ora, se os julgadores 

que votaram no início do julgamento não estiverem presentes quando do julgamento 

estendido, por óbvio não será possível o exercício da faculdade de modificação de voto. 

Nesses casos em que nem todos ou nenhum jogador no Órgão a quo faz parte do Órgão ad 

quem, não deve haver incidência da técnica de ampliação do colegiado, sob pena de violação 

do dispositivo legal. 

 Por fim, em relação à previsão do art. 84 do regimento interno, está presente a 

disposição para o caso de dispersão de votos, fenômeno já analisado no capítulo anterior, 

notadamente a dispersão qualitativa de votos. Verifica-se que o tribunal optou por aplicar o 

sistema da exclusão, em que se votam as opiniões discordantes duas a duas, até se encontrar a 

posição que será majoritária. Vale mencionar que no mesmo sentido prevê o regimento 

interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia125. Ademais, pela previsão do parágrafo 

único, esse sistema de exclusão só deve ser aplicado após a realização do julgamento 

estendido, nos termos do art. 942 do CPC, ou seja, apenas se mesmo com a convocação de 

novos julgadores persistir a situação de dispersão de votos, em que não é possível identificar a 

corrente vencedora. 

 

3.5. O regimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo  

 

 Passa-se à análise das disposições do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

quanto à técnica de ampliação do colegiado, que assim dispõe: 

 
Art. 41. Os feitos de competência das Câmaras são julgados por turma de três 
desembargadores, ou, em se tratando de julgamento realizado na forma do art. 942 

 
125 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op cit. p.116. 
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do CPC, pelos cinco integrantes da Câmara, preferencialmente na mesma sessão ou 
em sessão a ser designada.  
Art. 150. É permitida a renovação da sustentação oral sempre que o feito retorne à 
Mesa, após o cumprimento de diligência ou, quando oficie novo juiz, em julgamento 
adiado, ou que tenha prosseguimento em outra sessão, no caso do art. 942 do CPC.  
Art. 238. Acolhida a ação rescisória por maioria de votos, aplica-se a técnica de 
julgamento prevista no art. 942 do CPC, elevando-se, no Grupo, a composição do 
órgão julgador para nove juízes, e, nas Câmaras, para cinco juízes.126 

 

 A previsão do regimento interno sobre o tema é sucinta e objetiva, mas atende à 

necessidade de fixação da competência para observância do princípio do juiz natural. A 

respeito da apelação e do agravo de instrumento, compete às Câmaras seu processamento e 

julgamento127, e se for o caso de aplicação da técnica de ampliação do colegiado, o 

prosseguimento do julgamento se dará na própria Câmara, com a convocação de outros dois 

julgadores, ou seja, participam todos os cinco integrantes da Câmara, conforme bem 

explicado pelo artigo. O prosseguimento do julgamento pode se dar tanto na mesma sessão 

quanto em sessão a ser designada.  

 Nos termos do art. 150 do regimento interno, conclui-se que a realização de 

sustentação oral em razão da incidência da técnica de ampliação do colegiado só é possível se 

o prosseguimento do julgamento se der em outra sessão, não sendo possível sustentar 

oralmente outra vez se o prosseguimento ocorrer na mesma sessão, tendo em vista que os 

julgadores convocados já estariam presentes no início do julgamento. 

 No tocante à ação rescisória, o art. 238 dispõe que se a competência para julgamento 

for da Câmara, em julgamento iniciado com o voto de três desembargadores, eleva-se a 

composição para cinco votantes, o que permite a possibilidade de inversão do resultado 

inicial. Não obstante, se a competência para julgamento da ação rescisória for do Grupo128, o 

 
126 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Regimento Interno. - São Paulo. Disponível em: 
<https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Biblioteca/Biblioteca/Legislacao/RegimentoInternoTJSP.pdf>. 
Acesso em: 06 fev 2021. 
127 Art. 35. As Câmaras julgam os recursos das decisões de primeiro grau, os embargos declaratórios e os 
infringentes no processo criminal opostos a seus acórdãos, as ações rescisórias, as reclamações por 
descumprimento de seus julgados, os agravos internos e regimentais, “habeas corpus”, mandados de segurança e 
demais feitos de competência originária. 
128 Art. 36. Os Grupos de Câmaras, também designados em sequência ordinal, são compostos pela reunião de 
duas Câmaras, segundo a ordem crescente, ou, sendo ímpar o número, o primeiro grupo ou o último será 
composto das três primeiras ou das três últimas. As Câmaras especializadas e temporárias seguirão a mesma 
regra e pertencerão à Seção cuja matéria guarde semelhança com a de sua competência. 
Art. 40. Os feitos de competência dos Grupos são julgados por: I - um relator, sorteado dentre os juízes do 
mesmo Grupo e que não tenha participado do julgamento anterior; II - um revisor ou um segundo juiz, conforme 
o caso, sendo o seguinte ao relator em ordem decrescente de antiguidade no Grupo e que não tenha participado 
do julgamento anterior; III - como vogais, todos os juízes que participaram do julgamento anterior; IV - como 
vogais, seguida a ordem de antiguidade do revisor ou do segundo juiz, conforme o caso, tantos juízes que não 
tenham participado do julgamento anterior, quantos se fizerem necessários à complementação dos seguintes 
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julgamento inicia-se com sete julgadores, nos termos do art. 40, IV, letra a do regimento 

interno, e no caso de incidência da técnica de julgamento ampliado, eleva-se a composição 

para nove julgadores, i.e., não se possibilita a inversão do resultado inicial, já que se, por 

exemplo, a votação na ação rescisória foi por 6x1, com a convocação dos demais julgadores e 

supondo que esses adiram ao voto vencido, o máximo que se pode chegar é a 6x3, bem 

distante da inversão do resultado inicial. Assim, nota-se que a previsão do regimento interno 

vai de encontro à previsão do Código de Processo Civil, que expressamente determina que a 

convocação deve ser “em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do 

resultado inicial”. Portanto, o regimento interno deve se adequar e possibilitar que quando a 

decisão for pela rescisão do acórdão (na hipótese de julgamento no Grupo), havendo 

incidência da técnica de ampliação do colegiado, sejam convocados julgadores em número 

suficiente para que seja possível a inversão do resultado. José Maria Câmara Junior propõe 

duas soluções para o problema: alteração da composição das turmas de julgamento das 

rescisórias de acórdão de sete julgadores para cinco julgadores, ampliando para nove se 

houver divergência, ou convocação de julgadores componentes de outro Grupo, o que já é 

previsto no âmbito deste Tribunal no art. 139, §3º, I do regimento interno129. 

 Ademais, menciona-se que este Tribunal não faz diferenciação entre rescisão de 

sentença e rescisão de acórdão para que se aplique a técnica do julgamento estendido, haja 

vista que pelo art. 37, §1º, é de competência do Grupo julgar “as ações rescisórias de seus 

julgados”, ou seja, acórdãos, e aplica-se a técnica do art. 942 quando do julgamento da ação 

rescisória nesses órgãos colegiados. 

 Por fim, em relação ao Mandado de Segurança, o Tribunal tem entendido pela 

aplicação da técnica do julgamento estendido, aplicando-a regularmente, ressaltando a 

diferença entre a técnica e os extintos embargos infringentes, recurso que não era cabível no 

writ: 

 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de omissão, contradição ou 
obscuridade – Possibilidade de julgamento estendido em sede de mandado de 
segurança - Técnica de julgamento que não se confunde com os embargos 
infringentes, extintos pelo Código de Processo Civil de 2015 - Recurso rejeitado. 

 
quóruns: a) na ação rescisória de acórdão proferido pela Câmara em apelação, em um total de sete juízes; b) na 
ação rescisória de acórdão proferido pela Câmara em outra ação rescisória, no total de sete juízes; c) nos demais 
feitos que tenham por objeto ato ou acórdão proferido pela Câmara ou por seus relatores, no total de sete juízes; 
d) nos demais feitos que tenham por objeto ato ou acórdão proferido pelo Grupo ou por seus relatores, no total de 
nove juízes. 
129 CÂMARA Jr., José Maria. Op cit, 2018, p. 209. 
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(TJ-SP - EMBDECCV: 10002802820198260053 SP 1000280-28.2019.8.26.0053, 
Relator: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 09/08/2019, 7ª Câmara de Direito 
Público, Data de Publicação: 09/08/2019) 

 

3.6. O regimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco 
 
 Em continuação, serão analisadas as previsões do regimento interno do TJPE sobre a 

técnica do art. 942 do CPC/2015: 

 
Art. 72-A. Para os fins previstos no artigo 942, caput, e § 1º, do Código de Processo 
Civil, nas Câmaras Cíveis e de Direito Público, atuarão, em regime de acumulação, 
dois desembargadores em ordem decrescente de antiguidade, preferencialmente não 
integrantes do Órgão Especial, dentre os que compõem a: (Alterado pelo art. 1º da 
Emenda Regimental n. 009, de 12 de fevereiro de 2020.)  
I - 3ª Câmara Cível e, supletivamente, da 5ª Câmara Cível, para o julgamento de 
recursos da 1ª Câmara Cível; (Acrescido pelo art. 1º da Emenda Regimental n. 007, 
de 19 de dezembro de 2019.)  
II - 4ª Câmara Cível e, supletivamente, da 6ª Câmara Cível, para o julgamento de 
recursos da 2ª Câmara Cível; (Acrescido pelo art. 1º da Emenda Regimental n. 007, 
de 19 de dezembro de 2019.)  
(...) 
Parágrafo único. Na excepcional hipótese de todos os desembargadores que 
compõem as Câmaras da ordem de substituição prevista no caput integrarem o órgão 
especial, o Presidente do Tribunal de Justiça fará a designação. (Acrescido pelo art. 
1º da Emenda Regimental n. 007, de 19 de dezembro de 2019.) 
 
Art. 200. Nos processos cíveis de competência das Câmaras e Turmas de Câmara 
Regional, quando não for unânime o resultado da apelação e do agravo de 
instrumento que reformar a decisão que julgar parcialmente o mérito, o Presidente 
anunciará o resultado inicial do julgamento, determinando o seu prosseguimento na 
mesma sessão, colhendo-se os votos dos desembargadores integrantes da sua 
composição ampliada na ordem crescente de antiguidade. (Dispositivo alterado pelo 
art. 2º da Emenda Regimental n. 007, de 19 de dezembro de 2019); 
 
Art. 201. Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião 
do prosseguimento do julgamento.  
Parágrafo único. Desaparecendo a divergência, antes de proferidos os votos dos 
desembargadores convocados, dispensar-se-á a tomada dos votos dos 
desembargadores convocados, proclamando-se o resultado por unanimidade. 
 
Art. 202. Na ação rescisória, quando o resultado não unânime for a rescisão da 
sentença, o prosseguimento do julgamento ocorrerá na Seção respectiva, ou no 
órgão especial, conforme o caso, mediante inclusão em pauta, aplicando-se, no que 
couber, as disposições dos arts. 200 e 201. 
 
Art. 210. Os recursos, as remessas necessárias e os processos de competência 
originária do Tribunal poderão, a critério do órgão julgador, ser julgados em 
ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais. (Alterado pelo art. 1º da Emenda 
Regimental n. 004, de 20 de dezembro de 2018.) 
(...) 
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§ 11. Ocorrendo dissenso apto a atrair a técnica prevista no art. 942 do Código de 
Processo Civil, o julgamento prosseguirá em sessão presencial. (Acrescido pelo art. 
1º da Emenda Regimental n. 004, de 20 de dezembro de 2018.)130  

 
 No artigo 72-A, o regimento interno do referido tribunal faz uma previsão de praxe, 

dispondo como funciona a convocação dos demais julgadores para a sessão com colegiado 

ampliado. No entanto, o parágrafo único desse artigo, ao prever que cabe ao Presidente do 

Tribunal fazer a designação dos votantes em casos excepcionais, patentemente viola o 

princípio do juiz natural, tendo em vista que os julgadores não podem ser designados após a 

verificação da votação com ausência de unanimidade, sob pena de ir de encontro ao devido 

processo legal. 

 A previsão do artigo 200 do referido regimento visa prestigiar a celeridade processual, 

na medida em que determina que o prosseguimento do julgamento deve ocorrer na mesma 

sessão. Ademais, o caput do art. 201 observa a previsão do §2º do art. 942 do CPC/2015, 

possibilitando o exercício da faculdade de revisão de voto, como não poderia deixar de ser. O 

parágrafo único desse artigo dispõe que se desaparecer a divergência antes de proferidos os 

votos dos desembargadores convocados, eles serão dispensados, não colhendo-se, assim, seus 

votos. Por certo, essa previsão não se coaduna com o posicionamento da doutrina, conforme 

já analisado nos capítulos anteriores, tampouco com as finalidades da técnica. Mais uma vez 

se ressalta o conteúdo do Enunciado n. 599 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis, 

aduzindo que “a revisão de voto, após a ampliação do colegiado, não afasta a aplicação da 

técnica de julgamento do art. 942”. Isso porque o gatilho para incidência da técnica é 

justamente a ausência de unanimidade, e uma vez configurada, a técnica deve ser aplicada, no 

intuito de possibilitar o aprofundamento da discussão e a reversão do resultado inicial. Nessa 

forma, não se justifica a previsão do regimento interno. 

 Tratando-se da previsão do artigo 202, apenas destaca-se que é preciso atentar para a 

necessidade de que os julgadores presentes no início do julgamento que decidiu pela rescisão 

da sentença estejam também presentes quando da transferência de competência, para que seja 

possível a revisão de voto, o que provavelmente não acontece in casu, já que não são todos os 

desembargadores que fazem parte do Órgão Especial. 

 Por fim, interessante e positiva previsão é a do §11 o artigo 210, dispondo que a 

técnica de ampliação do colegiado deve ocorrer em sessão presencial. Sabe-se que as sessões 

 
130 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Regimento Interno. - Pernambuco. Disponível em: < 
https://www.tjpe.jus.br/documents/10180/150173/Regimento+Interno+TJPE.pdf> . Acesso em: 06 mar 2021. 
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virtuais, em regra, são destinadas a julgamento de processos cuja matéria esteja mais 

pacificada dentro do tribunal ou do órgão julgador, em que não há necessidade de grande 

discussão, e por isso são incluídos em pauta nesse tipo de sessão, em que os desembargadores 

não se encontram presencial ou telepresencialmente. Assim, não faria sentido incluir os 

processos que terão julgamento estendido por força do art. 942 do CPC/2015 em uma sessão 

em que não é possível o aprofundamento da discussão dos votantes, tendo em vista que esse é 

o próprio fim da técnica. 

 

3.7. O regimento do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
 

Por fim, as previsões constantes do regimento interno do TJPR a respeito do art. 942 

do CPC/2015: 

 
Art. 103. Ocorrendo julgamento favorável à procedência da rescisão do acórdão por 
maioria de votos, a Seção Cível em Composição Isolada será convolada em Seção 
Cível em divergência para os fins do art. 942, § 3º, inc. I, do Código de Processo 
Civil, constituída por composição suficiente para possibilitar a inversão do resultado 
do julgamento, mediante convocação dos demais Desembargadores integrantes da 
respectiva Seção Cível e que sucedam, em ordem de antiguidade, o último vogal do 
julgamento feito pela Seção Cível em Composição Isolada.  
§ 1º Serão convocados para a composição da Seção Cível em divergência os demais 
Desembargadores da respectiva seção, inclusive os impedidos de participar do 
julgamento em Composição Isolada, colhidos os votos destes de acordo com a 
ordem decrescente de antiguidade e observado o disposto no art. 271 deste 
Regimento. 
Art. 112. Às Câmaras Cíveis em Composição Integral, observadas as matérias de 
suas especializações previstas no art. 110, compete processar e julgar:  
XI - o recurso de apelação, em prosseguimento, quando o resultado do julgamento 
iniciado na Câmara Cível em Composição Isolada não for unânime, aplicando-se a 
regra prevista no art. 942, caput, do Código de Processo Civil e observado o 
disposto neste Regimento;  
Art. 227. Quando o resultado da apelação cível ou do agravo de instrumento que 
julgar parcialmente o mérito não for unânime, o julgamento terá prosseguimento na 
mesma sessão presencial, ou em sessão a ser designada, com a convocação de outros 
julgadores em número suficiente para garantir a inversão do resultado inicial, nos 
termos do art. 942 do Código de Processo Civil. 
§ 1º Proferido voto divergente na Câmara Cível em Composição Isolada, para 
concluir o julgamento serão convocados, pelo Presidente do respectivo órgão, os 
dois Desembargadores que sucederem o terceiro julgador na ordem decrescente de 
antiguidade no colegiado.  
§ 2º Caso algum dos Desembargadores integrantes da câmara esteja sendo 
substituído por Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau, neste recairá a 
convocação para proferir o voto.  
§ 3º Sendo inviável a conclusão do julgamento na mesma sessão, diante de 
providências atinentes a convocação e composição do quórum, o Presidente 
determinará a suspensão do julgamento e sua continuidade na sessão seguinte, 
independentemente de nova publicação.  
§ 4º Não sendo possível a continuidade do julgamento na sessão subsequente, o 
recurso será incluído em nova pauta com a devida publicação.  
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§ 5º Após a composição do quórum estendido, prosseguirá o julgamento, devendo 
ser renovados o relatório e a sustentação oral se os novos julgadores não os tiverem 
assistido anteriormente.  
§ 6º Estendido o quórum de julgamento, a modificação de voto anteriormente 
proferido por qualquer dos integrantes do quórum originário, até a proclamação do 
resultado do julgamento, não afasta a necessidade de que os demais julgadores 
convocados profiram seus votos. 
§ 7º O disposto no caput e parágrafos anteriores aplica-se em julgamento de ação 
rescisória, quando o quórum julgador originário for favorável à sua procedência, por 
maioria de votos.  
§ 8º Não haverá ampliação do quórum de julgamento nas hipóteses do art. 942, § 4º, 
incs. I a III, do Código de Processo Civil. 
Art. 233. Tratando-se de questão preliminar relativa a matéria de mérito ou outra 
causa que diga respeito a pressuposto processual, condições da ação, e de 
admissibilidade, e que, caso seja acolhida, por unanimidade de votos, determine o 
encerramento do exame recursal, o julgamento será finalizado com proclamação do 
resultado.  
§ 1º Se, ao contrário, na apreciação da questão preliminar, no caso do parágrafo 
anterior, o resultado da votação inicial, pela sua acolhida não for unânime, será 
aplicada a técnica de julgamento do art. 942 do Código de Processo Civil às 
situações legalmente previstas, com a convocação de outros julgadores e a 
possibilidade de inversão do julgamento.  
§ 2º Formada a composição do quórum em prosseguimento, rejeitada a preliminar 
ou prejudicial, por maioria de votos, e não sendo considerada incompatível a 
apreciação do mérito, serão dispensados os outros julgadores especificamente 
convocados para análise da divergência quanto à questão preliminar.  
§ 3º Retomando-se o julgamento, na composição do quórum inicial, será julgada e 
discutida a matéria principal, e o julgador vencido na preliminar deverá votar no 
mérito.  
§ 4º Exclusivamente sobre a questão preliminar ou prejudicial, os advogados das 
partes, devidamente inscritos para sustentação oral, poderão usar da palavra, 
primeiro o recorrente e depois o recorrido, salvo se este for o suscitante, caso em 
que lhe será autorizado a falar em primeiro lugar.  
§ 5º Apreciada a questão preliminar ou prejudicial, e sendo o caso de prosseguir o 
julgamento com o exame do mérito, o prazo da sustentação oral pelos advogados 
será descontado daquele já previsto no art. 210 deste Regimento, podendo o 
Presidente prorrogar por até 10 (dez) minutos se a discussão da preliminar for 
considerada mais complexa.  
Art. 270. Processada a ação, oferecidas as razões finais e ouvida a Procuradoria-
Geral de Justiça, nas hipóteses dos arts. 178 e 976, parágrafo único, do Código de 
Processo Civil, o Relator lançará, nos autos, seu relatório e solicitará designação de 
data para julgamento perante o Órgão competente.  
§ 1º Nas Câmaras Cíveis em Composição Isolada, o julgamento da ação rescisória, 
quando o resultado for por maioria, pela procedência da rescisão da sentença, o 
prosseguimento do julgamento em quórum de Composição Integral, na forma do art. 
942, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil, observará o disposto no art. 227 deste 
Regimento. 
Art. 271. Quando do julgamento numa das Seções Cíveis em Composição Isolada, 
na hipótese do art. 270, § 3º, o resultado for, por maioria, pela procedência da 
rescisória do acórdão ou da decisão monocrática, o prosseguimento do julgamento 
será submetido à apreciação da respectiva Seção Cível em divergência, na forma do 
art. 103 deste Regimento.  
§ 1º Não sendo possível o prosseguimento, por circunstâncias que exigiram 
providências na composição do quórum do órgão julgador ou por outros motivos 
surgidos na continuidade do exame do processo, o Presidente poderá suspender o 
julgamento, com oportuna nova inclusão e publicação em pauta.  
§ 2º Devidamente formalizada a composição da Seção Cível em divergência, 
aplicando-se a regra de julgamento do art. 942, caput, do Código de Processo Civil, 
com a convocação de outros Desembargadores, em número suficiente para assegurar 



 

 

63 

 
a inversão do resultado inicial, na forma deste Regimento, e concluídas todas as 
providências, o Presidente retomará os trabalhos até final proclamação do resultado 
de julgamento, observando o seguinte: a) o prosseguimento da sessão, para os novos 
integrantes do quórum, estará restrito à matéria objeto da divergência, deliberando 
para confirmação ou alteração dos pontos que não sejam unânimes, salvo se houver 
revisão de voto que modifique a conclusão anteriormente estabelecida; b) poderá ser 
dispensada a exposição do relatório pelos novos integrantes presentes que se 
sentirem habilitados a votar, bem como dispensada a renovação de sustentação oral; 
c) quando a convocação for formalizada em Desembargador que não tenha assistido 
aos debates, ficará assegurado às partes e a eventuais interessados o direito de 
renovar, perante o novo quórum julgador, a sustentação oral que tenha sido realizada 
em sessão anterior; d) os julgadores que, anteriormente, proferiram seu julgamento 
poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento da sessão, até a 
proclamação do resultado, o que não afasta a necessidade de votação dos novos 
julgadores que foram convocados; e) a decisão proferida, no julgamento da ação 
rescisória, perante a Seção Cível em divergência será pela maioria de votos dos 
julgadores do quórum estabelecido na sua composição. 
Art. 272. No julgamento, perante o Órgão Especial, de ação rescisória contra 
acórdão proferido pela Seção Cível, seja nos casos de acordão proferido em outra 
ação rescisória, seja nos feitos de sua competência originária, é inaplicável a regra 
do julgamento não unânime na forma do disposto no art. 942, § 4º, inc. III, do 
Código de Processo Civil. 
Art. 509. As ações rescisórias de acórdãos distribuídas às Câmaras Cíveis em 
Composição Integral, até a data da publicação da Emenda Regimental 1, de 22 de 
agosto de 2016 (E-DJ nº 1.882, de 13/9/2016), terão a continuidade do julgamento 
na respectiva câmara, e será finalizado quando o resultado for pela unanimidade de 
votos pela procedência, ou por maioria pela improcedência 
§ 1º Quando houver decisão, por maioria, pela procedência da ação rescisória, 
ficando inviabilizada a ampliação do quórum na respectiva câmara para os fins do 
art. 942, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil, o julgamento ficará prejudicado, 
impondo-se o exame da causa perante a Seção Cível a qual a câmara integra, 
conforme previsto no art. 100 deste Regimento131. 

 
 A previsão do ora comentado regimento interno é a mais completa das analisadas 

neste trabalho, de forma que buscar-se-á comentar as previsões inéditas em relação aos 

anteriormente analisados, para se evitar a repetição desnecessária132. Inicialmente, em relação 

à aplicação da técnica na ação rescisória de competência da Seção Cível em Composição 

Isolada, que tem quórum de cinco julgadores, quando convolada em Seção Cível em 

Composição em Divergência, será necessária a convocação de até quatro julgadores para que 

 
131 Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná/Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
Curitiba: Tribunal de Justiça, 2021. Acesso < https://www.tjpr.jus.br/regimento-interno >. 
132 Necessário diferenciar as formas de composição previstas no regimento interno:  
Art. 226. Nas Câmaras em Composição Integral, o quórum de julgamento será sempre de cinco Magistrados, e 
nas Câmaras em Composição Isolada será de três julgadores.  
Art. 100, Parágrafo único. As Seções Cíveis funcionarão com os seguintes quóruns mínimos: I - em Composição 
Isolada: cinco Desembargadores, incluído o Presidente; II - em Composição Qualificada: a Primeira e a Quarta 
Seções Cíveis, treze Desembargadores; a Segunda, a Terceira, a Quinta e a Sétima Seções Cíveis, nove 
Desembargadores; a Sexta Seção Cível, dezessete Desembargadores; em todos os casos, incluído o Presidente; II 
– na Composição em Divergência: em ações rescisórias de sua competência, julgadas em Composição Isolada, 
com o número suficiente de Desembargadores, incluído o Presidente, para garantir a possibilidade de inversão do 
resultado inicial quando este for a rescisão do acórdão ou da decisão monocrática rescindenda. 
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seja possível a inversão do resultado inicial, considerando que um resultado preliminar de 4x1 

que possa se tornar em 4x5, nos termos do art. 103. 

 Em relação aos arts. 112 e 227, a análise conjunta permite entender que quando do 

julgamento de apelação ou agravo de instrumento pela Câmara em composição isolada, cujo 

quórum é de três julgadores, o julgamento estendido será pela Câmara em composição 

integral, cujo quórum é de cinco julgadores, permitindo assim a inversão do resultado 

preliminar. Interessante e correta é a previsão dos arts. 227, §6º e art. 271, §2º, d, no que deixa 

claro que a revisão de voto não afasta a aplicação da técnica, o que se coaduna com as 

posições doutrinárias já analisadas anteriormente. 

 O art. 233 também trata de previsão inovadora e de acordo com a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ao possibilitar a aplicação da técnica quando o 

resultado não unânime recair sobre questão preliminar ou prejudicial. O §2º do mesmo artigo 

determina que o colegiado ampliado deve se manifestar tão somente sobre as preliminares ou 

prejudiciais sobre as recaíram a divergência, e uma vez afastadas, o mérito deverá ser 

apreciado apenas pelos julgadores originais, sendo dispensados os demais, conforme §3º. Tal 

previsão é possível, no entanto, já se viu que a doutrina diverge quanto ao tema, 

argumentando os que são contrários a essa dispensa dos julgadores convocados para votarem 

sobre o mérito que essa previsão não prestigia a celeridade processual, e que seria mais 

orgânico se já se manifestassem até o final do julgamento, posto que, se houver nova 

divergência sobre o mérito, os julgadores dispensados deverão ser convocados outra vez. 

 Ainda, o regimento traz previsão detalhada sobre a convocação de julgadores quando 

da aplicação da técnica na ação rescisória, de acordo com a competência original para seu 

julgamento. Assim, se a competência para julgar a ação rescisória for de Seção Cível em 

composição isolada, a técnica será aplicada na Seção Cível em composição em divergência; 

se a competência for de Câmara Cível em composição isolada, a técnica será aplicada na 

Câmara Cível em composição integral; se a competência for do Órgão Especial, não haverá 

aplicação da técnica, por não existir órgão julgador com quórum mais qualificado; e por fim, 

se a competência for de Câmara Cível em composição integral, restará prejudicada a 

aplicação da técnica, e a causa será julgada perante a Seção Cível a qual a câmara integra. 

Essa última previsão, apesar de não ter sido expressamente explicada no art. 509, §1º do 

regimento interno, pode-se entender que foi feita pensando que não há órgão julgador no 

tribunal em que todos os julgadores da Câmara Cível em composição integral estejam 

presentes, e caso fosse aplicada a técnica em qualquer outra composição haveria violação da 
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faculdade de revisão do voto, já que algum ou alguns julgadores não estariam presentes no 

colegiado ampliado, de forma que o cuidado na previsão deve ser louvado, posto que muito 

bem observa todos os limites legais da aplicação da técnica. 

Por meio do presente capítulo, buscou-se analisar as previsões de alguns regimentos 

internos de tribunais no tocante à técnica de ampliação do colegiado, haja vista que a previsão 

do Código de Processo Civil é sucinta e a técnica necessita de regulamentações pelos 

tribunais, notadamente com o fim de garantir a observância do princípio do juiz natural, 

estabelecendo como se dá a convocação de novos votantes no julgamento de cada recurso, de 

acordo com a competência dos órgãos colegiados; bem como para que se atenda às 

finalidades da técnica. Intentou-se selecionar tribunais que continham previsões variadas, e 

não raras vezes foi possível constatar que a previsão do regimento interno ia de encontro ao 

estabelecido no art. 942, concluindo-se que a finalidade da técnica inovadora pode ser 

esvaziada dependendo da forma como é prevista e aplicada em cada tribunal, por não 

possibilitar, por exemplo, uma discussão aprofundada da matéria de direito presente nos casos 

sub judice ou a inversão do resultado preliminar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 No presente trabalho buscou-se compreender o instituto da técnica de ampliação do 

colegiado, analisando suas principais características e pontos sobre os quais recaem as 

maiores controvérsias, como limites da devolutividade, se é que há que se falar em efeito 

devolutivo quando da aplicação da técnica, suas hipóteses de incidência e ainda algumas 

diferentes formas de previsão em regimentos internos dos tribunais. 

 Foi possível estudar o entendimento de variados doutrinadores, que não raras vezes 

divergem em muitos pontos da aplicação da técnica, bem como constatar que o próprio 

entendimento dos tribunais vai em sentido contrário uns dos outros, até mesmo da 

jurisprudência que vem se consolidando no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre os 

temas afetos à técnica. 

 Em que se pese o atual Código de Processo Civil já ter chegado aos cinco anos de 

vigência, percebe-se que a técnica de ampliação do colegiado é um dos vários temas que 

ainda estão em fase de desenvolvimento e adaptação por todos os sujeitos envolvidos no 

processo civil, dos doutrinadores aos demais profissionais do Direito. 

 Por meio do presente trabalho, analisando as posições doutrinárias e comparando as 

previsões regimentais, foi possível inferir formas mais eficazes para aplicação da técnica. Por 

exemplo, entende-se que os votantes não devem ficar adstritos à matéria objeto de divergência 

quando da continuação do julgamento no colegiado ampliado, tendo em vista que não houve 

finalização do julgamento com o quórum inicial, de forma que toda a matéria do recurso deve 

entrar em discussão e votação no julgamento estendido, o que permite um debate mais 

qualificado sem acrescentar tanto ônus temporal à lide. Ademais, opina-se que aplicar a 

técnica pautando o processo em outra sessão, com a presença dos novos julgadores, é mais 

benéfico para a lide do que continuar o julgamento na mesma sessão, tendo em vista que 

possibilita por parte dos patronos a distribuição dos memoriais bem como o conhecimento 

prévio do processo pelos novos julgadores.  

Lado outro, também foi possível verificar as previsões que são prejudiciais para a 

higidez da técnica, e.g., a previsão do IAC do TRF-2ª Região já trabalhado, que em evidente 

confronto com a lei prevê a aplicação da técnica apenas quando há reforma da decisão 

recorrida, a disposição de alguns regimentos como a do TJPE que determina a dispensa dos 

desembargadores convocados quando a divergência desaparecer antes destes proferirem seus 



 

 

67 

 
votos, que vai de encontro ao Enunciado n. 599 do Fórum Permanente dos Processualistas 

Civis, bem como a previsão corriqueira entre os regimentos de convocar julgadores em 

número insuficiente para a reversão do resultado inicial, o que fere de morte toda a finalidade 

da técnica estudada. 

Não obstante, também foi possível verificar que a técnica de ampliação do colegiado 

pode ter resultados muito positivos nos processos em que incide, dependendo da forma como 

é prevista no respectivo regimento interno e aplicada no âmbito do tribunal, garantido a 

possibilidade de reversão do resultado inicial do julgamento com um debate qualificado e sem 

acrescentar ônus temporal demasiado à lide.  

Nesse sentido, o que se espera é que em um futuro próximo a técnica receba a atenção 

que lhe é devida, bem como os esforços necessários para que se chegue a um entendimento 

jurisprudencial pacífico e vinculante em relação a todos os tribunais que aplicam a técnica por 

força da lei processual civil, respeitando a segurança jurídica e assim alcançando a máxima 

efetividade da técnica. 
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