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Todas as vezes em que se pensou em reformar o processo civil brasileiro, nas
últimas décadas, os recursos sempre pareceram ao legislador um alvo sedutor.
Parece que sempre existiu a crença de que a demora dos processos se devia e se

deve ao excesso de recursos.
Entretanto, o CPC de 2015, apesar de haver esta crença no sentido de que
seria bom se houvesse menos recursos, não ousou muito: suprimiu o agravo
retido, os embargos infringentes e alistou hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento. Parte da comunidade de processualistas, entretanto, inconformada ,
fez inserir no CPC, pouco antes da aprovação do texto, o instituto da ampliação
da colegialidade, com o objetivo de substituir os embargos infringentes. E logo
a jurisprudência , por meio de precedentes vinculantes, alargou as hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento.
As mudanças, que não foram muitas, nem substanciais, perderam seu relevo.
Certamente, a intenção primitiva do legislador no sentido de diminuir a
recorribilidade ficou frustrada , bem como a de tornar o sistema recursal mais
simples. Alguns problemas antigos subsistiram no CPC de 2015 e surgiram
outros, interessantes.
A doutrina se debate, por exemplo, para encontrar uma via de acesso aos
Tribunais Superiores, depois do agravo do art. 1.021. Continuamos com excesso
de recursos e o hábito de recorrer de tudo não está menos visível que antes , apesar do risco dos honorários recursais.
Este 15.° volume é o local de discussões, agora pela 2.a vez, depois de o novo
CPC ter entrado em vigor, para se discutir sobre os problemas que remanesceram
e os que nasceram depois de o CPC de 2015 entrar em vigor. Quatro anos depois,
já contamos com um número mais expressivo de acórdãos e com contribuições
mais numerosas da doutrina. Sabe-se que processualistas são animados, escrevem
copiosamente!

Também desta vez, como em todas as anteriores, se manteve a tradição de
reunir trabalhos de processualistas já consagrados e textos primorosos de jovens
processualistas, oriundos de vários Estados da Federação .
De temas ligados a recorribilidade das interlocutórias trataram com habilidade Anwar Mohamad Ali, Arthur Ferrari Arsuffi e Guilherme Toshihiro Takeishi,

X
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Oscar Valente Cardoso, Pedro Gomez de Queiroz , Roberta DiasTarpiniande Castro,
Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro, Ronaldo Vasconcelos e César Augusto
Martins Carnaúba e Vinicius Silva Lemos.
Textos excelentes a respeito da teoria geral dos recursos foram escritos por
José Marcelo Leal de Oliveira Fernandes, Lucas Buril de Macedo, Nelson Rodrigues Netto, Osmar Mendes Paixão Côrtes, Rennan Thamay e Vinicius Marin
Cancian , Rodrigo Barioni e Victor Vasconcelos Miranda.
Sobre difíceis e delicados temas ligados a recursos e incidentes nos Tribunais
Superiores, e a controlabilidade do respeito a precedentes vinculantes produzidos
por estes tribunais escreveram Alexandre Freire, Bruno Augusto Sampaio Fuga,
Carolina Uzeda, Evie Nogueira e Malafaia, Humberto Dalla Bernardina de Pinho
e Fabiana Marcello Gonçalves Mariotini, Flávio Cheim Jorge e Gustavo Lyrio
ónio Dias Toffoli , Maira Scavuzzi e Ricardo
Julião, Georges Abboud, José Ant
Yamin Fernandes, Luciano Vianna Araújo, Mauro Pedroso Gonçalves Pedro Miranda
de Oliveira e Ricardo Amin Abrahão Nacle.
Fernanda Medina Pantoja, Adriana Busch Baptista de Lucena, Luiza Coelho
Gualberto , Nicholas Nunes da Silva Costa e Victor Rocheleau Nunes Pires construíram interessante texto analisando a forma de aplicação da técnica da ampliação da colegialidade no julgamento das ações cíveis no Tribunal de
Justiça do
Estado do Rio de Janeiro.
Assim, através da pena de jovens processualistas talentosos e de juristas já
consagrados, este segundo volume publicado depois da entrada em vigor do Código de 2015 oferece, ao leitor e ao consulente, um amplo espaço de debates, com
muitos dados e opiniões, que podem ser a base de frutíferas reflexões sobre situações problemáticas novas ou que nã o foram resolvidas pelo novo Código.
Em parceria com a Editora Thomson Reuters / Revista dos Tribunais, oferecemos à comunidade jurídica precioso material em que se toca nas feridas, se
provocam discussões e se propõem solu ções. Afinal, essa é a nossa função! A função da doutrina é retirar da lei o que de melhor ela pode oferecer. A interpretação
da doutrinária deve ter o condã o de dar mais rendimento ao sistema , tornando-o
mais funcional.
Agradecemos ao público leitor e aos consulentes pela generosa acolhida que
tiveram os 14 volumes anteriores. Deixamos aqui o nosso muito obrigado àque
les que logo se animaram em participar conosco dessa empreitada. Que a doutri
na desempenhe o seu papel!
Ótima leitura a todos!
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I. INTRODUçãO
O presente artigo apresenta a pesquisa empírica realizada de junho de 2018 I
a junho de 2019 pelos alunos integrantes do Grupo de Estudos Processuais, do |
Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
( “PUC-Rio” ) , sob a orientação da Professora Fernanda Medina Pantoja , acerca de
alguns aspectos concernentes à aplicação da técnica de ampliação do colegiado,
instituída pelo artigo 942 do Código de Processo Civil de 2015, inclusive em
comparação com o extinto recurso de embargos infringentes.
J
A pesquisa compreendeu, em síntese, a coleta de dados junto ao Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (“TJRJ”), mediante o emprego dos seguintes
métodos: (i) o colhimento de dados estatísticos do TJRJ , referentes aos anos de
2015 e 2017; (ii) a análise de todos os acórdãos de apelação julgados de maneira
não unânime no ano de 2015, em que opostos embargos infringentes; (iii) a análise de todos os acórdãos de apelação julgados de maneira não unâ nime no ano de
2017, em que aplicada a técnica de ampliação da colegialidade; e (iv ) a realização
de entrevistas com Desembargadores das Câmaras Cíveis do TJRJ .
O artigo está dividido em duas seções, que compreendem, respectivamenjl
*
a exposição do objeto, da metodologia e das fases de desenvolvimento da pesquisa e a apresentação analítica dos dados coletados.

II. APRESENTAçãO DA PESQUISA
I

2.1 0 advento da técnica de ampliação da colegialidade
As discussões que antecederam a edição do Código de Processo Civil de
2015 foram norteadas, entre outras preocupações, pela tentativa de imprimir
maior eficiência ao sistema processual brasileiro. Não se tratava de um desafio
simples. Como garantir o respeito ao princípio fundamental da razoável duração
do processo, com Tribunais tão assoberbados de trabalho? Como conferir
litigantes uma tutela adequada, justa e tempestiva, com um intercurso processual I
intrincado , repleto de incidentes e de oportunidades para recorrer?
Nesse contexto, partindo da premissa de que “ a ausência de celeridade,
certo ângulo, é ausência de justiça” 1 , a Comissão elaboradora do Anteprojeto®
1
Código de Processo Civil aprovou diversas mudanças no sentido de reduzir !

1.

processo. Afinal aftSH
de celeridade, sob certo ângulo, é ausência de justiça. A simplificação do sistema re«
“ Levou-se em consideração o princípio da razoável duração do

de que trataremos separadamente, leva a um processo mais ágil" ( Exposição de
do Anteprojeto de Código de Processo Civil , p. 6. Disponível em https://www2.sen jg
br/bdsf/bitstream/handle/id/496296/000895477 . pdf ?sequence = l . Acesso em 03.«B

^

.
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complexidade dos subsistemas processuais , notadamente o recursal . Um exem
plo dessas reformas consistiu na restrição da recorribilidade imediata das decisões interlocutórias, mediante a previsão de um rol de hipóteses em que cabível
o agravo de instrumento .
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A pressão pela diminui ção das espécies recursais existentes levou, também,
à extinção dos embargos infringentes , decerto eleitos por serem um dos recursos
menos utilizados, visto que cabíveis em pouquíssimas hipóteses. De acordo com
o antigo art. 530 do Código de Processo Civil de 1973, os embargos infringentes
eram um recurso cabível contra acórdãos não unânimes que, em sede de apelação
ou de ações rescisórias, decidissem, por maioria , pela reforma da sentença ou do
acórdão rescindendo2.

A versão final do Anteprojeto do Código de Processo Civil, apresentado ao
Senado , já não previa os embargos infringentes3, e essa opção foi mantida no Projeto aprovado naquela casa legislativa4. J á na Câmara dos Deputados , retomou-se
a discussão quanto à manutenção ou extinção dos infringentes , quando se acabou decidindo pela adoção da inovadora técnica de ampliação do colegiado5 .
A inserção da proposta ensejou críticas na doutrina6 e na jurisprudência7
por não ter sido precedida de amplo e necessário debate sobre o tema, sobretudo
ao se considerar o seu ineditismo no Direito brasileiro.

2. “Art. 530. Cabem embargos infringentes quando o acórdão não unânime
houver refor
mado, em grau de apelação, a sentença de mérito, ou houver julgado procedente
ação
rescisória. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria
i
objeto da
g . divergê ncia.”
3. Disponível em <https://asadip.files.wordpress.com/2010
/09/anteprojetol .pdf >. Acesso
em 03/04/2019.
4. Disponível em <https://legis.senado.leg.br/sdleg
-getter/documento?dm=4550297& ts=
1553282787125&disposition=inline>. Acesso em 03/04/2019.
5. “Discussão intensa ao longo
do processo legislativo - e que durou até os últimos ins
tantes da votação do CPC de 2015 na Sess o Plen
ã
ária do Senado que se realizou no
* ' diã 17 de dezembro de 2014
foi sobre a manutençã o ou nã o do recurso de embargos
infringentes. 0 anteprojeto não previu aquele
recurso, tampouco o Projeto aprovado no
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Senado.

0 Projeto da Câ mara
optou
um recurso em técnica de por transformar o que, na tradição do direito brasileiro, é
julgamento e foi nesse formato - até porque, sem violação ao
do processo legislativo’, outro
não poderia ser - que o instituto passou para o CPC
* 15 F0 Uma as inú meras contribuições do Substitutivo
dos Diretores do IBDP
a preseniado 'à C
âmara dos Deputados tão logo o
Projeto do Senado chegou naquela
"S® Legislativa.” (
BUENO , Cá ssio Scarpinella. “ Novo C ódigo de Processo Civil anotado"
C
,
0 Sà Paulo
: Saraiva 7016. p. 759).
'
6. •( ) ç
°
m
0 SC sse
perfei °
. anteriormente, por ter sido feito às pressas o art. 942 contém imBr 1 pPecialmente se a intençã o era manter as hipó teses que
antes se permitia o
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Nada obstante, a técnica de julgamento permaneceu no Projeto até a sua
aprovação final, vindo a ser contemplada no artigo 942 do Código de Processo
Civil de 2015.

I

2.2. Definição das hipóteses iniciais de pesquisa
A primeira etapa da pesquisa , desenvolvida no mês de junho de 2018, consistiu no estudo doutriná rio8 com o objetivo de definir o escopo da investigação
delimitar o recorte temá tico e identificar as hipóteses a serem testadas por meio
da análise de jurisprudê ncia.
Consistindo a técnica de ampliação da colegialidade em uma novidade trazida em substituição aos já polêmicos embargos infringentes, são frequentes e

a
3

-

Jl
controle pelos embargos infringentes.” (ABELHA, Marcelo. “ Manual de Direito Processual Civil” , 6a edição. Rio dejaneiro: Forense, 2016, p . 1304).
7. “A cria çã o da técnica de complementa ção do julgamento do art. 942 do novo CPC nã o
foi objeto de um debate maduro e profundo no Poder Legislativo, mesmo porque 3
proposta inicial consistia na simples extinção dos Embargos Infringentes, sequer constando previsão desta técnica de julgamento ampliado no Anteprojeto do Novo Códi
go. ” (Tribunal Regional Federal da 2a Região , Incidente de Assunçã o de Competência
n° 0000191-46.2000.4.02.5111, Relator Desembargador Federal José Antônio Neivt
julgado em 16/04/2018).
8. Pode se citar, entre outros, ALV1M, Teresa Arruda . “Ampliar a colegialidade: valeu 3
pena ? ”. In NERY JR. , Nelson e ALVIM, Teresa Arruda (coord.). Aspectos pol émicos da
recursos cíveis e assuntos afins , v. 13. Sã o Paulo: Editora Revista dos Tribunais , 2017.
pp. 525-538; CUNHA, Leonardo Carneiro da; DID1ERJR., Fredie. “ Ampliação do te
legiado em casos de divergência: algumas impressões iniciais sobre o art . 942 do CPC
In NERY JR., Nelson e ALVIM , Teresa Arruda (coord.). Aspectos pol êmicos dos recurso
cí veis e assuntos afins , v. 13, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, pp
335; CÂMARA JR., José Maria. “Técnica da colegialidade do art. 942 do CPC: extensi
e profundidade da matéria submetida ao julgamento prolongado ”. In NERYJR- , Nd**
e ALVIM , Teresa Arruda (coord.). Aspectos pol ê micos dos recursos cí veis e assuntos afa
v. 13, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, pp. 277-288; DIAS, Franas®
Barros. “Técnica de julgamento: cria ção do novo CPC - substituto dos embargcsm
çí
gentes” . In DIDIERJR., Fredie (coord.) . Processo nos Tribunais e meios deimpugna
a
decisões judiciais , v. 6, 2 edição, Salvador: Editora JusPodivm , 2016, pp. 79 9lfC®
Giselle Santos. “ Da extirpa ção dos Embargos Infringentes no Novo Código de
Civil - um retrocesso ou avanço ? ” In DIDIERJR., Fredie (coord .) . Processo nos
e meios de impugnação às decisões judiciais , v. 6, 2a edição , Salvador: Editora JusP
uni
2016, pp. 55-78; e ALVES, Tatiana Machado. “A técnica de julgamento não
e
es
ã
Magalh
do novo CPC: avanço ou retrocesso? ” In GALINDO , Beatriz
Marcela ( coord . ) . Recursos no CPC./ 20 I 5: perspectivas , cr í ticas e desafios , Salva
ra JusPodivm, 2017, pp. 461-475.
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acalorados os debates sobre a matéria. Entre as questões abordadas, algumas mos-

ia

tram-se mais controvertidas, ao passo que outras são objeto de menor dissenso, nos
artigos e livros pesquisados.
A doutrina pouco diverge, por exemplo, quanto à principal finalidade da
criaçã o da técnica do art. 942, ao suceder os extintos infringentes: a de agilizar
e simplificar o procedimento recursal 9 . A técnica foi declaradamente norteada pelo
princípio da eficiência10.
Além disso, reconhece-se que o mecanismo visa a garantir a possibilidade
de prevalecimento do voto vencido, o que valorizaria a divergência, aprofundaria
o debate e contribuiria para a justi ça da decisão11 , cujos propósitos são também
apontados pelos estudiosos mais entusiasmados com a técnica. Há quem afirme,
ainda , que a extensão do quórum concorreria para a busca de uniformidade no
entendimento dos membros do colegiado, trazendo, por isso, maior segurança

so

-

:on
ção,

neio

e traítes e

jurídica aosjurisdicionados12.
Verificaram-se também as suposições acerca das consequências para a prática dos tribunais. Uma das principais conjecturas, replicada por grande parte
dos estudos analisados, é a de que o advento do artigo 942 ensejaria o aumento
de julgamentos unânimes nos órgãos colegiados como forma de evitar a incidência
da técnica.
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9. Nesse sentido: ALVIM , Teresa Arruda. Primeiros comentários ao novo C ódigo de Processo Civil : artigo por artigo , 2a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais , 2016, p. 1.485;
CÂMARA JR. , José Maria . “Técnica da colegialidade do art. 942 do CPC: extensão e
| profundidade da matéria submetida ao julgamento prolongado” . In NERY JR. , Nelson
è ALVIM , Teresa Arruda (coord. ) . Aspectos pol êmicos dos recursos cíveis e assuntos afins ,
v. 13, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 279; e DIAS , Francisco Barros.
“Técnica de julgamento: criação do novo CPC - substituto dos embargos infringentes ” .
In DIDIERJR. , Fredie (coord. ) . Processo nos Tribunais e meios de impugnação às decisões
judiciais , v. 6, 2a edição , Salvador: Editora JusPodivm, 2016 , pp . 79-82.
10. Conforme o Parecer definitivo da Câmara dos Deputados, apresentado pelo Deputado
Paulo Teixeira , que encampou as razões antes apresentadas no Parecer do Deputado Sérgio
Barradas Carneiro. Textos disponíveis em www.catnara.gov.br. Acesso em 03.04.2019.
U . Nesse sentido: CUNHA, Leonardo Carneiro da;
DIDIERJR . , Fredie. “Ampliação do colegiado em casos de divergência: algumas impressões iniciais sobre o art. 942 do CPC” .
In NERY JR., Nelson e ALVIM , Teresa Arruda (coord.) . Aspectos pol êmicos dos recursos
e CBSUntos af í ns v 13 , São Paulo: Editora Revista dos Tribunais , 2017, p. 319 .
>
12 Assim, perceptí vel a legitimidade da regra procedimental de ampliação do quórum de
nento , na presença dos requisitos do artigo 942 do CPC, de 2015 , que se bem
* pr piciará decisões fruto de um debate mais acurado, com pronunciamento
de maHw[°
ialidade, privilegiando os princípios da certeza , segurança, uniformidade e
Ça na
Presta Ção jurisdicional . ” (BARBUGIANI , Luiz Henrique Sormani. T écnica de
JUI m
° Artigo 942 do CPC de 2015 . Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. pp. 142) .
1
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A doutrina mostrou-se bastante controvertida em diversos outros aspectos;
como: (i) a abrangência da matéria objeto de julgamento, quando da convocação
dos novos julgadores; (ii) a aplicação da técnica em casos de divergência sobre
matéria de natureza processual; (iii) a aplicação da técnica caso a divergência se
limite à fundamentação dos votos; e (iv) as vantagens de prosseguir o julgamento, depois da aplicação do art. 942, na mesma sessão.
Diante do amplo espectro do tema e da inviabilidade de se explorarem todas
as discussões existentes, decidiu-se por limitar o objeto da investigação à análise
quanto à eficácia do novo mecanismo para os fins a que supostamente se destina;
ou seja , a perscrutar se houve, de fato, ganho na simplicidade e na celeridade procedimentais, bem como na valorização efetiva da divergência. Optou-se por restringir
a pesquisa ao recurso de apelação cível e, nesse universo, especificamente àqueles
julgados nos anos de 2015 (em que ainda vigente o Código de Processo Civil de
1973) e de 2017 (em que já em vigor a técnica de ampliação de julgamento). 1
Definido o recorte temático, foi possível estabelecer as hipó teses iniciais pajl
ra o desenvolvimento da pesquisa empírica. As questões a que se buscou respon- ,
der, no estrito â mbito dos julgamentos colegiados das Câmaras Cíveis do TJRJU
em sede de apelação, são as seguintes:
i. Houve aumento relevante no nú mero de casos em que incide a técnica
de ampliação de julgamento , em comparação ao nú mero de casos em que eram
opostos embargos infringentes?
ii. A aplica çã o da técnica alterou o tempo despendido no julgamento d& j
apelações não unânimes, se comparada ao tempo de julgamento dos embargos
infringentes?
iii. A introdu ção da técnica de julgamento provocou o aumento de julgamentos unânimes pelos órgãos colegiados?
iv. Com que frequência o resultado do julgamento com o qu órum ampliado
conduz a uma decisão unâ nime?
v. Com que frequência o resultado do julgamento com quórum ampliado I
leva à reversão da decisão não unâ nime?
vi. Com que frequência a aplicação da técnica tem ocorrido na mesma sessão I
2.3. Metodologia e desenvolvimento

^H

A partir das seis hipó teses iniciais , os alunos prepararam um question

13. Art. 130 do Regimento Interno do TJRJ : “ Quando o julgamento da apelação cível unânime, aplica-se o disposto no artigo 942 do CPC”.
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cíveis julgadas por maioria em 2015 e de 2017 , que foi encaminhado ao órgão
responsável pela organização do repositório eletrónico do Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro14 - DGJUR (Diretoria-Geral de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais
do TJRJ ) . Posteriormente à realização de algumas reuniões entre os alunos e o
DGJUR , o órgão do TJRJ forneceu uma planilha de resposta aos questionamentos ,
contendo as informações requisitadas15.
Diante de algumas inconsistências encontradas nos dados16, os alunos elaboraram uma nova planilha , cujas informações foram obtidas a partir da análise
singular de cada um dos processos listados pelo DGJUR , utilizando o seguinte
procedimento: eram coletados os números dos processos da planilha do DGJUR,
um a um, e consultavam-se os seus andamentos no site do TJRJ . Assim, era possível responder, a partir das movimentações ou mesmo da leitura das peças do
processo (quando eletrónicas) , aos pontos contidos na nova planilha .
A planilha final foi dividida em duas abas, relacionadas às apelações julgadas
por maioria em 2015 e em 2017. Na primeira, foram inseridas as seguintes colunas:
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14. Vale registrar que a tentativa de pesquisa pela ferramenta de “consulta de jurisprudên
cia ” do sítio eletr ónico do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro (http://www4.tjrj.jus.
Mfiyejuris/Consultarjurisprudencia.aspx ) foi frustrada: as ocorrências que apareciam mediante a busca pelos termos “apelação ” e “maioria” em acórdãos, incluindo os filtros
'
relativos ao ano-base, eram significativamente inferiores ao número apontado nas planilhas do DGJUR. Por exemplo, em 2017, a pesquisa pelo sítio do
indicava apenas
314 casos de apela ções julgadas por maioria, enquanto os dados TJRJ
enviados pelo DGJUR
raUonstraram terem sido 1.471 casos. Portanto, optou-se por utilizar como base
os
dados enviados pelo DGJUR; e, para garantir que as informações fossem
fidedignas,
verificou se , um a um, pelo número do processo, as informa ções referentes
aos acórdãos
relacionados na planilha.
15. A planilha era composta das
seguintes informações: (i) número do processo; (ii) ano de
autuação; (iii) tipo de recurso (
apelação ou embargos
es); (iv) câmara em que
ocorreu o julgamento; (v) Desembargador relator, (viinfringent
) data de julgamento; (vii) total
e votos proferidos no
julgamento; (viii) número de votos que divergiram do relator;
ix) se houve a oposi çã o
de embargos infringentes ; (x) se houve a oposi çã o de embargos
ra ção;
se houve o adiamento ou a suspensão dos julgamentos; e (xii) resul
j
a dos
ttado
embargos de declaração, se opostos.
Ao analisar os
dados contidos na planilha
pelo DGJUR, percebeu se algumas
‘nconsistênciA8» c mo processos duplicadosenviada
,
informa
ções equivocadas sobre o qu órum
°
6 n Ulgamento
, informações erróneas sobre o resultado, entre outras. Por
°
esse
tnou Privilegiou
-se a análise singular de cada um dos casos contidos na planilha.
°’

^

^—^

-

I

-

-

172

ASPECTOS POLÊMICOS DOS RECURSOS CÍVEIS EASSUNTOS AFINS

iii. Câmara julgadora dos embargos infringentes17
iv. Julgamento por maioria ou por unanimidade

L

v. Resultado dos embargos infringentes (providos ou desprovidos)
vi. Data de oposição
vii. Data de autuação

viii. Data de julgamento

Já a aba referente às apelações julgadas por maioria em 2017 continha uma

maior gama de informações:
i. Número do processo
ii. Câmara julgadora

iii. Julgamento da apelação por maioria, por unanimidade ou por decisão monocráticãi
iv. Em caso de oposição de embargos de declaração, o seu resultado (maioria, unanimidade oupor
decisão monocrá tica)

v. Em caso de interposição de agravo interno, o seu resultado (maioria ou unanimidade)
vi. Existência ou não de ampliação do quórum

-

de
e

do

vii. Ocorrência ou não da ampliação na mesma sessã o em que se abriu a divergência
'

viii. Caso negativa a resposta ao item (vii) , número de dias até a finalização do julgamento com o
quómm ampliado

ín

do,
de

ix. Existência ou não de pedido de vista depois da ampliação do quómm

x. Resultado do julgamento (por maioria ou por unanimidade)
18

xi. Placar final (3 x 2; 4 x 1; 5 a 0)
xii. Número de Desembargadores participantes do quómm ampliado
xiii. Existência ou não de reversão do resultado parcial, posteriormente à convocaçM

dos novos julgadores

17 . Artigo 130 do Regimento Interno do TJRJ em vigor no ano de 2015: “Opostos »
gos , abrir-se-á vista ao recorrido para conlrarrazões, após o que apreciará ore
acó rdã o embargado a admissibilidade do recurso. § 3o Admitidos os e m b a r g o s
tá rio da Câ mara remeter á os autos à Ia Vice -Presid ê ncia para a distribuição FV
a outro relator de outra Câ mara , observada a veda ção do § 3o do artigo l. H

.

^
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xiv. Número de Desembargadores que mudaram os seus votos depois da ampliação do

colegiado

xv. Matéria sobre a qual houve divergência (processual ou material)
xvi. Matéria tratada na apelação (Direito tributário, do consumidor etc.)

xvii. Assunto da apelação, conforme atribuído pelo autor no momento da distribuição
do processo
xviii. Desembargador relator da apelação

ama

xix. Desembargador que proferiu o voto minoritário antes da ampliação

xx. Desembargadores que compuseram a maioria antes da ampliação
xxi. Desembargadores que acompanharam a minoria parcial depois da ampliação
xxii. Desembargadores que acompanharam a maioria parcial depois da ampliação

xxiii. Desembargadores que mudaram seus votos depois da ampliação

tica

upor
iade)

cia

LvocaÇã°

,sos «"&
1
o relator *

^

,os, o

xxiv. Observações relevantes

Os alunos dedicaram-se durante 12 (doze) meses, de junho de 2018 a junho
de 2019 , à análise de todas as apelações julgadas por maioria nos anos de 2015
e 2017, reunindo-se periodicamente com a professora coordenadora para solucionar dúvidas e garantir o alinhamento de definições, interpretações e métodos.
Em paralelo, os alunos entrevistaram pessoalmente Desembargadores do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro , a partir de um questionário preestabelecido, que continha perguntas sobre os temas objeto da pesquisa18. Diante da falta
de iepresentatividade da amostra de Desembargadores entrevistados, definida

18. Ás perguntas foram as seguintes: (1)
De acordo com o entendimento desta Câmara, são
considerados votos divergentes aqueles que têm fundamentos diversos, embora condu
zam a votos no mesmo sentido? (2) Aplicada a técnica do art. 942,
o julgamento pelo
colegiado ampliado se atém ao capítulo em que houve diverg ncia ( ) (
? 3 O A) Sr.(Sra.)
ê
considera que a aplicação da técnica do art. 942 tem estimulado mais o debate
entre os
rgadores no momento da prolação de seus votos? (4) O(A) Sr.(Sra.) considera
^ Desemba
que a sua Câmara tem
tendência a
sua Câmara tem buscado proferir julgar por maioria? (5) 0(A) Sr.(Sra.) considera que a
decisões unâ nimes após o CPC/15? (6) De acordo com
0 seu
entendimento, a aplicação da técnica de julgamento do art. 942 é um procedimen.
to ágil? (7) Aplicada
a técnica de julgamento do art. 942, privilegia-se a continuação do
g mento em mesma
sessão ? (8) A sua Câ mara já ampliou a colegialidade com apenas
reS
(A) Sr. (Sra.) considera que a aplicação da técnica de julgament
O
°
o do
art 04
frequentemente , à reversão do resultado?;(10) O(A) Sr.(Sra.) considera
pois da amplia
ção do julgamento, a decisão tende a ser mais unânime?
'

^

por razões de conveniência19, as respostas serviram apenas para esclarecer e ilustrar questões pontuais.
2.4. Apresentação dos resultados parciais na pesquisa nas XII Jornadas
Brasileiras de Direito Processual Civil

No decorrer da realização da pesquisa, foi disponibilizado o Edital do Seminário de Pesquisa Empírica das XII Jornadas Brasileiras de Direito Processual
Civil, organizadas pelo Instituto Brasileiro de Processo Civil (IBDP), oportuni
zando, de forma inédita, a apresentação e o debate de trabalhos baseados em
levantamentos empíricos no âmbito do direito processual.
Com o envio de um resumo do cerne do estudo e os aspectos metodológicos
adotados para o seu desenvolvimento, os alunos manifestaram seu interesse em
apresentar os resultados até então obtidos. Na sequência, receberam a Carta de
Aprovação, informando-lhes de que, entre os 26 projetos de trabalho encaminha
dos, 18 haviam sido selecionados para apresentação e debate, incluindo o seu
projeto de pesquisa com o tema “ T écnica de Ampliação do Julgamento: os propósi
tos que orientaram a sua criação estão sendo atingidos?”
Assim, no dia 23.08.2018, nas XII Jornadas Brasileiras de Direito Processual
Civil, em Belo Horizonte, os alunos apresentaram, por meio de gráficos, os resul i
tados parciais da pesquisa empírica, a partir da análise quantitativa de todos os
dados estatísticos fornecidos pelo DGJUR e da análise qualitativa de 20% (vinte
por cento) dos acórdãos proferidos em apelações julgadas de maneira não unâ nime em 2017, 20% (vinte por cento) dos embargos infringentes opostos em face
de acórdãos proferidos nas apelações julgadas de maneira não unâ nime em 2015
e de entrevistas realizadas com alguns Desembargadores do TJRJ .
O painel contou com a participação da Professora Carolina Bonadiman &H
teves20 e da advogada Paula Menna Barreto21, cujos ú teis comentá rios e sugestôe
foram contemplados nas fases subsequentes da pesquisa.

-

I

J

-

-

-

J

19. Os alunos buscaram agendar entrevistas presenciais, no período de duas semanas, d*
todos os 135 Desembargadores das Câmaras Cíveis do TJRJ, tendo sido recebidos p*"
deles em seus gabinetes.
20. Procuradora do Estado do Espírito Santo , Professora da Faculdade de
( FDV) , graduada em Direito pela Universidade Federal do Esp í rito Santo (
tre em Direito Processual pela Universidade de Sã o Paulo ( USP) e Doutora
Processual pela USP.
21. Doutoranda e Mestre em Direito Processual pela Universidade do Estado
Janeiro ( UERJ ) , Pós-Graduada em Direito Processual Civil pela Pontif ícia
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III. APRESENTAçãO DOS RESULTADOS

ís

Esta seção discorre sobre os principais resultados obtidos depois da análise
integral dos dados coletados.

3. l Apelações cíveis julgadas pelo TJRJ nos anos de 2015 e 2017

Se-

O Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro
é composto por 27 (vinte e sete) Câmaras, sendo 5 (cinco) delas especializadas
em matéria de Direito do Consumidor22. Cada Câmara Cível é constituída por
5 (cinco) Desembargadores, sendo o quó rum originário sempre formado pelo
relator e dois vogais e, se ensejada a ampliação da colegialidade, convocados os
dois Desembargadores restantes23.
A partir da coleta dos dados disponibilizados pelo DGJUR, verificou-se , ini
eialmente, o volume total de recursos de apelação julgados pelas Câmaras Cíveis
do TJRJ em 2015 e 2017. Como ilustra o Gráfico 1, 79.178 (setenta e nove mil,
cento e setenta e oito) apelações cíveis foram submetidas a julgamento no TJRJ
no ano de 2015, enquanto em 2017 as mesmas Câmaras Cíveis julgaram 107.975
(cento e sete mil, novecentos e setenta e cinco) recursos de apelação:
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Católica (PUC-RIO) , Stage International pela École de
Formation Professionnelle des Bar
reaux de La Cour d’Appel de Paris, membro do Instituto Brasileiro
de Direito Processual
(1BDP) , advogada no
Rio de Janeiro e em São Paulo .
21 Artigos 6o e 6“-A do Regimento
Interno do TJRJ.
23. Em caso
insuficiência do quórum da Câmara em que tramita a Apelação em que o
julgamento foi objeto de diverg
ência, o Regimento Interno do TJRJ prevê, em seu artigo
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Gráfico 1:
NÚMERO DE APELAÇÕES JULGADAS
NO TJRJ EM 2017
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Fonte: elaborado pelo autor. GEP, 2019

O incremento no número de recursos de apela ção julgados ao longo dos
anos segue, de forma quase proporcional, a tendência dos dados apresentados
pelos célebres relatórios “Justiça em Nú meros”24, elaborados pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça ). Segundo o relatório referente ao ano-base 201525, havia
73,9 (setenta e três vírgula nove) milhões de casos em tramitação no país, cujo
nú mero subiu para 80,1 (oitenta vírgula um) milhões em 201726, corroborando» j
noção já bastante em voga de que o Judiciá rio brasileiro encontra-se abarrotado
de processos.

Fonte ,

anos
tneroí

182
24. Principal fonte de estatísticas do Poder Judiciário Brasileiro que, em suma ,
lidade dos tribunais brasileiros, com numerosos aprofundamentos acerca da estri

litigiosidade.
25. Disponível em: http: // www.cnj. jus. br/files/conteudo/arquivo/ 2016/10/b8f 46be3
931a933579915488.pdf. Acesso em 25.05. 2019.
26. Dispon ível em : http:// www.cnj . jus. br/files/conteudo /arquivo/ 2018/09/8d9ffcffl

ulg

58cee3d92d2df 2f 25. pdf. Acesso em 25.05 . 2019.
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Do total de recursos de apelação cíveis julgados em 2015 pelo TJRJ , 1.571
(mil quinhentos e setenta e um) - o equivalente a 2% (dois por cento) do total de
apelações julgadas no ano - foram decididos por maioria de votos. Já no ano de
2017, houve o julgamento por maioria em 1.389 ( mil trezentos e oitenta e nove)
recursos de apelação - o equivalente a 1,3% (um vírgula três por cento) do total
de apelações julgadas no ano -, como se demonstra com o Gráfico 2:
Gráfico 2:
NÚ MERO DE APELAÇÕES JULGADAS
NO TJRJ EM 2017
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Fonte: elaborado pelo autor. GEP, 2019

A diferença percentual entre julgamentos por maioria no
, durante os
anos de 2015 e 2017, fica na casa de 0,7% (zero vírgula sete porTJRJ
cento ). Em números absolutos, chega-se à conclusão de que foram julgados por maioria apenas

182 (cento e oitenta e dois) recursos
de apelação a menos em 2017, em comparação ao ano de 2015.

A partir do exame dos dados
obtidos junto ao DGJUR, distinguiu-se a totae de apelações julgadas
por maioria em cada Câmara Cível do TJRJ durante
de 2017, conforme demonstrado
pelo Gráfico 3.
epois da análise de
tais números, verificou se que a média de recursos de
* 0 Ju gados de maneira não unânime é de 51,4 (cinquenta e um v
írgula

^

^ '

-
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quatro ) ocorrências por Câmara Cível em 2017. Existem, contudo , Câmaras que
figuram em opostos extremos: é o caso da 7a Câmara Cível, que julgou apenas 5
(cinco) casos por maioria em 2017 . Por outro lado , as 21a e 25a Câmaras Cíveis
proferiram, respectivamente , 151 (cento e cinquenta e um) e 160 (cento e sessenta) acórdãos não unânimes.

Gráfico 3:
NÚMERO DE APELAÇÕES JULGADAS POR MAIORIA
EM CADA CÂMARA DO TJRJ NO ANO DE 2017
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Fonte: elaborado pelo autor. GEP, 2019

3.2. Volume de casos com oposição de embargos infringentes em 2015 e com
extensão de quórum em 2017
A preocupação com a eficiência foi um ponto crucial suscitado durante *
debates para a criação da técnica de ampliação da colegialidade. Para investigaria
o novo mecanismo contribuiu para conferir maior agilidade e simplificar o pKN
0|
M
cedimento recursal , como pretendido, é preciso fazer uma comparaçã|
es
çõ
apela
de
perspectivas diversas. A primeira , quantitativa , confronta o total
veis em que foi estendida a colegialidade em 2017 com o total de apela ções ct
em que houve oposição de embargos infringentes em 2015 . A segunda re H
cotejo do tempo médio despendido no processamento dos embargos infring
julgados pelas Câmaras Cíveis do TJRJ no ano de 2015 com aquele consu
no julgamento das apela çõ es nã o unâ nimes , posteriormente à incidência*
tensão de quórum, no ano de 2017.

^^
^_
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No ano de 2015 , foram julgadas de maneira não unânime 1.571 (mil quinhentos e setenta e uma) apelações pelas Câmaras Cíveis do TJRJ . Em face destas
apelações, foram opostos 338 (trezentos e trinta e oito) embargos infringentes, o
que corresponde a 21 ,5% dos casos.

Lue
s5
eis,
en-

Gráfico 4:
NÚMERO DE EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS EM FACE
DAS APELAÇÕES NÃO UNÂNIMES POR MAIORIA EM 2015
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Fonte: elaborado pelo autor. GEP, 2019

Ressalte-se que , à época , por força do disposto no art. 530 do Código de
Processo Civil de 1973, a divergência de votos no julgamento das apelações, per
si , não ensejava a oposição de embargos
infringentes. Para que fosse cabível o
recurso , era necessário que a decisão não unanime, proferida por três Desem
bargadores da Câmara originária , reformasse a
sentença de mérito ou julgasse
procedente

zcom
urante os
testigarse

a ação rescisória .

caropto-

sob d#
elaçõesrf 5
ções cívtí
la requet °
)

^f B

afringe

consu
df
peia
duf

’

Por sua vez. no ano de 2017, foram julgadas 1.389 (
mil trezentas e oitenta e
wove) apelações de forma nã o unâ
nime pelas Câ mara Cíveis do TJRJ ( Gráfico 2).
m razão da criação da
técnica , em todos esses casos (isto é , em 100%) , houve a
P lação do órgã o colegiado para
julgamento com 5 ( cinco ) Desembargadores.
S0 s gnt
í
ica
dizer que , em razã o da substituiçã o dos embargos infringentes
g-, técnie*
â de ampliação
do colegiado, comparando-se os dados de 2015 com
de 201
Vocorre
ram , a mais, 1.051 (mil e cinquenta e um) julgamentos com
quórum co
mP°sto por 5 (cinco) magistrados.
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3.3. Tempo médio de julgamento dos infringentes em 2015 e das apelações com
quórum ampliado em 2017
A respeito do tempo médio despendido no julgamento dos recursos de embargos infringentes opostos em face das apelações cíveis não unânimes julgadas
no ano de 201527, cumpre mencionar que o Regimento Interno do TJRJ em vigor no
ano de 2015 previa um trâmite específico para o procedimento.
Posteriormente à oposição dos infringentes, o Desembargador relator da
apelação em que se proferiu o acórdão não unânime determinava a apresentaçã!
o
de contrarrazões pelo embargado e, ato contínuo, fazia o exame de admissibilidade do recurso28. Presentes os requisitos de admissibilidade, os autos eram
remetidos à livre distribuição para uma nova Câmara, que não a prolatora do
acórdão embargado , e nela distribu ídos a um novo relator. Recebidos os autos
Desembargador relator dos embargos infringentes determinava a sua inclusão em
pauta para julgamento29.
Em razão desse procedimento específico para o processamento dos embar- I
gos infringentes no TJRJ , o tempo médio de processamento dos infringentes ®
de 192 (cento e noventa e dois) dias, cerca de 6 (seis) meses, conforme se vê no
Gráfico 5.

oJ

I

f

d

1

27. Foram analisados 338 (trezentos e trinta e oito) recursos de Embargos liM
,:
opostos em face das apelações não unânimes julgadas no ano de 2015. Destes
elabor
a
encontram-se pendentes de julgamento até a data em que foi finalizada
presente artigo .
28. Art. 130 do Regimento Interno do TJRJ de 2015 .
29. Art 130, § 3o, do Regimento Interno do TJRJ de 2015.
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Gráfico 5:
TEMPO M ÉDIO (DIAS) DE DURAÇÃO DOS
EMBARGOS INFRINGENTES
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Fonte: elaborado pelo autor. GEP 2019

Por sua vez , no caso dos recursos de apelação julgados com quórum estendi
do no ano de 2017 - e considerando-se o termo inicial como dia
o
em que proferido o voto divergente; e o termo final como o dia em que
se encerrou o julgamento
e finalizou-se o acórdão pelo colegiado ampliado30
tem-se que 65 ,8% (sessenta e
cinco vírgula oito por cento) dos julgamentos tiveram ambos
os termos em mesma data , isto é , o julgamento iniciou-se e encerrou
-se no mesmo dia.

'

2 (dois
iboraçâo
-CS .

Turma do STJ entendeu, no julgamento do Recurso Especial 1.762.
^0- SPA ,Terceira
236/
que

data da abertura da divergência é que enseja a aplicação da técnica e a
convocação dos demais
Desembargadores para a composição do quórum ampliado. Disponível
gn http://
www.stj. jus. br/sites/ /default/pL_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3
|
o/noticias
h ÍNot%C3%ADcias/Terceira -STJ
Turma - fixa - teses - sobre- t%C 3%A 9 cnica - de -amplia%|A7%C3%A3o-do -colesiado-prevista-no-artigo-942-do -novo CPCh .
Acesso em
25.05.2019.
a

J

^^
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Mutatis mutandis , em 34,2% (trinta e quatro vírgula dois por cento) dos julgamentos com colegiado ampliado no ano de 2017, o acórdão foi proferido pelo
colegiado ampliado em data posterior à da prolação do voto divergente.

Gráfico 6:
N ÚMERO DE APELAÇÕES EM QUE A AMPLIAÇÃO DO
COLEGIADO OCORREU NA MESMA SESSÃO EM FOI ABERTA
A DIVERG ÊNCIA NO ANO DE 2017

34,2%

MESMA SESSÃO

NOVASESSÃO

Fonte: elaborado pelo autor. GEP, 2019

Analisando-se o tempo médio em dias para a retomada do julgamentffiSWi
penso das apelações não unânimes, vê-se que 16 (dezesseis) Câ mara Cíveis man tiveram seu tempo médio individual abaixo da média geral de 54 (cinquenta t
quatro) dias, enquanto 11 (onze) Câmaras Cíveis mantiveram seu tempo médiv
individual acima do tempo médio de 57 (cinquenta e sete) dias.

.i
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Gráfico 7:
TEMPO MÉDIO EM DIAS PARA A RETOMADA DO JULGAMENTO
DAS APELAÇÕES NÃO UNÂNIMES EM 2017
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Fonte: elaborado pelo autor. GEP, 2019
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De modo a tentar entender as razões para a suspensão do julgamento (se por
insuficiência de quórum, pedido de vista de pelo menos um Desembargador que
compõe o quórum ampliado ou por questões subjetivas31), o Gráfico 8 agrega os
dados relacionados ao nú mero de julgamentos não unânimes nas Câ maras Cíveis
no TJRJ no ano de 2017 que tiveram o seu encerramento em data posterior à da
abertura da divergência , com o nú mero dos casos, nesse universo, em que houve
pedido de vista por pelo menos um dos Desembargadores depois da ampliação
do quórum.

eismanquenta c
o médio

,

1- Das entrevistas,
foi obtida a informação de que há Desembargadores que, ao serem con
vocados para compor o quórum ampliado , necessariamente, pedem vista
dos autos para
a análise minuciosa do
caso, implicando na suspensão do julgamento. Por outro lado, há

-

esembargadores que entendem pela desnecessidade do pedido de vista em determina
os casos uma vez que ,
da leitura do relatório e da exposição do objeto da lide - quando
Se llatar
matéria reincidente na Câmara , os integrantes á sabem se
j
haverá divergênVOtos l116 ser ã o colhidos , em
,
razã o de posicionamentos ideol ógicos consolidados
d
Desembargador, o que afastaria a necessidade do pedido de vista.
H

‘
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Gráfico 8:
N ÚMERO DE APELAÇÕES JULGADAS POR MAIORIA EM CADA CÂMARA
E SEUS PEDIDOS DE VISTA NO ANO DE 2017
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Fonte: elaborado pelo autor. GEP, 2019

Como se vê, excetuadas algumas Câmaras - como a Ia Câmara Cível, em
que houve pedido de vista em todos os sete julgamentos ampliados cuja sessão se
estendeu por mais de um dia -, não se pode extrair uma relação lógica, precisa e
linear, entre a suspensão do julgamento e a existência de pedido de vista. I
Da análise dos dados levantados, percebe-se, resumidamente, que, ainda que
é
a t cnica de ampliação da colegialidade seja impositiva em todo julgamento
unânime, e que a sua incidência tenha implicado em um aumento , do ano dt
2015 para o ano de 2017, de 1.051 (mil e cinquenta e um) julgamentos epi o
quórum composto por 5 (cinco) magistrados, o tempo de duração das sessões
em dias, no ano de 2017, representa 1/3 do tempo total despendido no processamento e julgamento dos embargos infringentes em 2015.
,

,

Fc

Pl

3.4. índice de divergências
Outro ponto de merecido destaque durante os debates para a criação d»
®
técnica de ampliação da colegialidade foi a busca pela valorização da dtveigí
cia. Para apurar se a nova norma contribuiu para essa valorização, comparou
o índice de provimento da totalidade dos embargos infringentes julgados R^
TJRJ em 2015 com o índice de reversã o do julgamento parcial32 da totali H

^

8
32. Entende se por julgamento parcial a etapa do julgamento do recurso de ape
>
rior à aplicação da técnica de julgamento prevista pelo art. 942, nã o haven
a ampliação da colegialidade.

-

.
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recursos de apelação julgados pelo TJRJ em 2017, posteriormente à extensão do

IA

quórum.

—-J

Na verificação da reversão do julgamento parcial, considerou se como voto
divergente aquele que tinha ido de encontro ao voto proferido pelo Desem
bargador relator, isto é, o voto que abriu a divergência.
No universo de 338 ( trezentos e trinta e oito) embargos infringentes co
nhecidos e julgados pelo TJRJ no ano de 2015, 177 (cento e setenta e sete) ou
53,9% ( cinquenta e três virgula nove por cento ) - foram desprovidos, enquanto
os demais 151 (cento e cinquenta e um) foram providos, como demonstrado pelo
Gráfico 933:

-
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Gráfico 9:
ÍNDICE DE REVERS ÃO DAS DECISÕES NÃO UNÂNIMES
EM SEDE DE EMBARGOS INFRINGENTES EM 2015
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Fonte: elaborado pelo autor. GER 2019
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Já entre as 1.389 (mil trezentas e oitenta e nove) apelações julgadas com ampliação de quórum no ano
de 201734, houve a reversão do julgamento parcial em
21,2% (vinte e um vírgula
dois por cento) , ou seja, o órgão ampliado decidiu por
maneira diversa daquela inicialmente
indicada pelos 3 (três) Desembargadores

Desconsiderados os casos em que ainda nã o houve julgamento dos embargo

s infringenhouve pedido de desistência do embargante ou em que
reconhecida a perda
° Pel° Desembargador relator.
M
esconsiderados 87 (oitenta e sete) casos em que os alunos
enfrentaram dificuldades na
S reCursos
aPelaÇão em razã o da insuficiência de informações nas certidões
de jrig °
les , em que
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participantes do julgamento parcial em 276 (duzentos e setenta e seis) casos, de
acordo com o Gráfico 10:
Gráfico 10:
ÍNDICE DE REVERSÃO DO RESULTADO PARCIAL DO
JULGAMENTO DAS APELAÇÕES EM 2017
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Fonte: elaborado pelo autor. GEP, 2019

Vale ressaltar que, conforme exposto, de acordo com o Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro , os embargos infringentes, depois dt
opostos, eram distribu ídos à outra câmara para julgamento, o que, por ó bvio,
aumentava as suas chances de provimento.

sul
rei

sei

de

IV. COMPORTAMENTO

DE VOTO DOS DESEMBARGADORES DO
APLICADA A T É CNICA DE JULGAMENTO D0 ART. 942

TJRJ QUANDO

Em seguida , a pesquisa se prop ôs a analisar o comportamento de voto dos
Desembargadores do TJRJ , nos julgamentos em que houve a aplica ção da técnic
de julgamento do art . 942 . cujos resultados est ã o ilustrados Grá fico 11-
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Gráfico 11:
ÍNDICE DOS RESULTADOS FINAIS DE JULGAMENTO
DAS APELAÇÕES NÃO UNÂNIMES COM O COLEGIADO

AMPLIADO EM 2017
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Fonte:elaborado pdo autor. GEP, 2019
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L Percebeu-se que cerca de metade dos julgamentos com colegiado ampliado
no TJRJ em 2017 foi finalizado com o resultado de 3 x 2. Desses casos cujo resultado final ficou 3 x 2, 256 (duzentos e cinquenta e seis) julgamentos - o que
representa 41,6% (quarenta e um vírgula seis por cento) dos casos - tiveram o
seu resultado parcial revertido, ou seja , o voto divergente ganhou força a ponto
de reverter o resultado do julgamento parcial. Essa tendência parece ratificar os
apontamentos da doutrina de que a técnica resultaria em uma valorização da
divergência.

-

Ainda , do Gráfico 11, depreende se que houve a aplicação da técnica de julquatro) Desembargadores em 114 (cento e catorze) casos,
ou seja, em 8,5% (oito ví
rgula cinco por cento) dos acórdãos analisados. Esse com
portamento comprova a prefer ncia
ê
esmagadora pelas Câmaras Cíveis do TJRJ em
aplicar a técnica de
julgamento
do
art
. 942 necessariamente com 5 (cinco) magistrados33.

gamento com apenas 4 (

-

zar as entrevistas com alguns Desembargado
^5. Ao realigumas
res do TJRJ , os alunos verificaram
Câmaras Cíveis, posteriormente às discussões internas, teriam concordado
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Detectou-se, ainda, que as retratações de votos - existentes, em nú meros
absolutos, em 63 (sessenta e três) casos36 - representam somente 4,7% (quatro;
vírgula sete por cento) da totalidade de julgados. Ressalte-se que a retratação não
afasta a aplicação da técnica do art. 942, conforme sugerido pelo Enunciado 599
do FPPC37.

Gráfico 12:
NÚ MERO DE APELAÇÕES EM QUE HOUVE RETRATAÇÃO DE VOTOS
DOS DESEMBARGADORES APÓS A AMPLIAÇÃO DO QUÓRUM EM 2017

1 DES. RETRATOU-SE

2 DES. RETRATARAM-SE 3 DES. RETRATARAM-SE

RETRATAÇÃO

Fonte: elaborado pelo autor. GEP, 2019

O exame do índice de retratações demonstra que, apesar de o voto divergente ser capaz de reverter o julgamento parcial, geralmente os seus reflexos apefl*
são verificados nos votos dos Desembargadores que ainda não se manifestaram

em admitir a possibilidade de amplia çã o do colegiado com apenas 4 (quatro ) DesemW
gadores. Veja se, sobre o ponto, o teor do Enunciado no 683 do X Fórum Pennan
de Processo Civil: “A continuidade do julgamento de recurso de apelaçã o ou agra"
instrumento pela aplicação do art. 942 exige o quórum mínimo de cinco
36. Desconsiderados os casos em que não foi possível auferir se houve retrataçãoidefl
dos Desembargadores em razão da insuficiência de informações nas certidões
mento ou confidencialidade de processos em segredo de justiça.
t
37. “A revisão do voto, após a ampliaçã o do colegiado , não afasta a aplica ção da

-

k

j

julgamento do art. 942.”

.t
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Identificou-se, na sequ ência , o comportamento de voto de cada um
dos Desembargadores de todas as Câmaras C íveis do TJRJ , nos julgamentos com
qu órum estendido no ano de 2017.
Essa análise foi realizada a partir da verificação se o Desembargador vogal
, ao
proferir seu voto ainda com o qu órum originário, fazia parte do grupo da maioria parcial ou da minoria parcial; bem como se, ao final do julgamento, quando
colhidos os votos dos demais Desembargadores que compunham o qu órum ampliado, aquele continuava a fazer parte da maioria ou da minoria. Considerou-se,
portanto, a eventual ocorrência de reversão do resultado parcial do julgamento.
Dessa forma, verificou-se a tendência na maneira de votar de cada Desembargador, quando estendida a colegialidade. Levou-se em consideração o entendimento do Desembargador e o do qu ó rum ampliado , isto é, se dado julgador
acompanhou o entendimento majoritá rio ou minoritá rio adotado por aquela Câmara a respeito da matéria subjudice.
O Gráfico 13 apresenta o nú mero de julgamentos de apelações nã o unâ nimes em que os Desembargadores das Câmaras Cíveis do TJRJ tiveram os seus votos vinculados ao entendimento majoritá rio ou minoritário adotado pela Câmara
,
bem como o nú mero de ocorr ências em que houve retrata ção de seu voto depois
da ampliação do quó rum, em razão da aplicação da técnica.
Registre-se que, para a ilustraçã o dos dados em Grá fico , considerou -se a
divisão dos Desembargadores de acordo com suas Câmaras originá rias ou
, nos
casos de juízes de Direito designados, as Câmaras em que mais vezes
participou
do julgamento. Por fim, codificaram-se os nomes dos Desembargad
ores, considerando a sua organização em ordem alfabética dentro das Câmaras.
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Fonte: elaborado pelo autor. GEP, 2019

A análise foi feita separadamente em relação a cada Desembargador, de modo
que, ainda que alguns magistrados estejam incluídos nos gráficos de suas Câ maras originárias, não necessariamente todos os votos examinados foram proferidos
quando estavam em exercício na sua respectiva Câmara, isto é, os n ú meros en
globam votos também proferidos quando convocados para compor o quórum de
outra Câ mara Cível.
Ainda, em relação ao Gráfico 13, vale pontuar que as Câ maras nã o compor I
tas por 5 ( cinco ) Desembargadores referem-se às hipó teses em que o quórum
íÇ
estava completo para a aplica çã o da técnica , tendo sido necessá ria a convoc
de pelo menos um Desembargador de outra Câ mara ( já incluso no gráfico
respectiva Câ mara ) ou de ju ízes de Direito substitutos38.

-

-

38. Art.l30 A do Regimento Interno do TJRJ.
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Já as representações que indicam mais de 5 (cinco) Desembargadores con-

templaram a inclusão, além dos integrantes originários da Câmara, dos Desembargadores e dos juízes substitutos que fizeram parte do quórum estendido, tendo
em vista a ausência ou a licença de algum Desembargador à época do julgamento.

V. PRINCIPAIS CONCLUSõES DA PESQUISA
i. No ano de 2015, foram julgadas 79.178 (setenta e nove mil, cento e setenta e oito) apelações no TJRJ ;
ii. No ano de 2017, foram julgadas 107.975 (cento e sete mil, novecentas e
setenta e cinco) apelações no TJRJ ;
iii. Houve divergência de votos dos Desembargadores no julgamento de
1.571 (mil quinhentas e setenta e uma) apelações no ano de 2015 , o que representa 2% (dois por cento) da totalidade das apela ções;
| iv. Foi aplicada a técnica de ampliação da colegialidade em 1.389 (mil tre
zentos e oitenta e nove) recursos de apelação no ano de 2017, o que representa
1,3% (um vírgula três por cento) da totalidade das apelações;
v. No ano de 2017, houve um decréscimo de 0,7% (zero vírgula sete por
cento) no número de apelações em que houve divergência, quando comparado
com o mesmo índice no ano de 2015;
vi. Foram opostos 338 ( trezentos e trinta e oito) embargos infringentes em
face de apelações não unâ nimes no ano de 2015, o que representa 21,5% (vinte e
um vírgula cinco por cento) dos casos julgados de maneira não unânime;
vii. No ano de 2017, houve um aumento de 1.051 (mil e cinquenta e um) julgamentos compostos por quórum de 5 (cinco) Desembargadores em comparação
ao ano de 2015, o que representa aproximadamente o quádruplo de ocorrências;
viii. Em 65,8% (sessenta e cinco vírgula oito por cento) dos casos em que
houve aplicação da técnica de extensão da colegialidade, o julgamento iniciou-se
e encerrou -se na mesma data;
ix. Em 34,2% ( trinta e quatro vírgula dois por cento) dos casos em que houve aplicação da técnica de extensão da colegialidade, o julgamento encerrou-se
cm data posterior àquela em que se abriu a divergência;
x - No ano de 2017, foi de 54 (cinquenta e quatro) dias a média de tempo
ra o julgamento das apelaçõ
es com quórum ampliado que não se encerrou na
mcsma data de abertura da diverg
ência;
xi. No
de 2017, 16 (dezesseis) Câmaras Cíveis mantiveram seu tempo
Kvidual abaixo da média geral de 54 (cinquenta e quatro) dias;
No ano de 2017, 11 (onze) Câ maras Cíveis mantiveram seu tempo mé1 Ua acima
do tempo médio de 54 (cinquenta e quatro) dias;
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