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ABSTRACT

The authors discuss some of the novelties to be implemented 
upon the enactment of the new Civil Procedure Code in 2016, 
such as: adoption of less bureaucratic means and institutes for 
conflict resolution; basic right to a reasonable duration of an 
appeal; and single judge decision at appeal courts. 
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RESUMO 

Discorrem sobre algumas novidades a serem implementadas 
com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, em 
2016, tais como: a adoção de instrumentos e institutos menos 
burocráticos para a resolução dos conflitos; o direito fundamen-
tal da duração razoável do processo em âmbito recursal; e a 
atuação monocrática do relator na segunda instância.  
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1 INTRODUÇÃO

Encontra-se em vacatio legis, pelo 
período de um ano civil, a Lei 13.105/15, 
que estabelece o Novo Código de 
Processo Civil (NCPC), ab-rogando a Lei 
5.879/73 que trata, ainda, a respeito do 
Código de Processo Civil do ordenamen-
to jurídico brasileiro. 

Em virtude da importância deste di-
ploma legal para soluções das controvér-
sias jurídicas, sendo, também, o instru-
mento de exercício do Poder jurisdicional 
do Estado para resoluções das controvér-
sias sociais, este trabalho irá se debruçar 
sobre as modificações realizadas nos 
institutos jurídico-processuais, com a im-
plantação do Novo Código de Processo 
Civil, no tocante aos poderes do relator, 
quando atua no julgamento de recursos 
interpostos em segunda instância. 

Neste ínterim, o objetivo principal 
deste artigo é tratar a respeito dos po-
deres do relator, denominação ampla-
mente divulgada na doutrina, para ca-
racterizar o estudo dos atos processuais 
cabíveis aos relatores no momento em 
que realizam a função jurisdicional em 
segundo grau de jurisdição. Por sua vez, 
o objetivo específico é a verificação de 
como o instituto jurídico será tratado 
pelo Novo Código de Processo Civil, fa-
zendo pontuais comparações e críticas 
com a forma que ele se apresenta no 
Código de Processo Civil de 1973.

Justifica-se tal temática em razão das 
novidades que serão implementadas 
com a aplicação do novo diploma legal, 
bem como difusão do paradigma adota-
do pela comissão que propôs o NCPC, 
no sentido de adotar instrumentos e ins-
titutos processuais menos burocráticos 
para a resolução dos conflitos, visando 
cumprir o desiderato do processo de for-
ma objetiva, célere, e evitando decisões 
díspares e injustiças no momento da pro-
lação da decisão final de mérito. 

Nessa esteira, o primeiro capítulo 
visa conceder uma visão introdutória do 
princípio constitucional processual da du-
ração razoável do processo, contido no 
art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, 

norma jurídica norteadora de inúmeras 
legislações reformistas do Código de 
Processo Civil que objetivaram desatar 
estorvos do procedimento ordinário, al-
mejando uma melhor prestação do po-
der jurisdicional. 

Outrossim, o segundo capítulo aborda-
rá questões atinentes aos poderes do rela-
tor no Código de Processo Civil de 1973, 
informando os requisitos, particularidades 
e característica do instituto jurídico fundado 
em uma visão doutrinária e jurisprudencial. 

Por fim, o derradeiro tópico deste en-
saio versará a respeito de quais poderes 
foram concedidos aos relatores na siste-
mática procedimental implementada pelo 
Novo Código de Processo Civil, ressaltando, 
desde logo, que, em virtude da tentativa de 
aplicação de precedentes, a importância do 
instituto jurídico recebeu uma nova feição, 
concedendo maiores poderes e, conse-
quentemente, maiores responsabilidades.

2 A BUSCA PELA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO EM ÂMBITO RECURSAL

O princípio da razoável duração 
do processo foi inserido no art. 5º, inc. 
LXXVII1, da Constituição Brasileira, por 
meio da Emenda Constitucional n. 45, de 
30 de dezembro de 2004, o qual garante 
a todos a razoável duração do processo 
e os meios de efetivar a celeridade de 
sua tramitação, tanto no âmbito judicial, 
como no âmbito administrativo. 

Trata-se de desdobramento do princí-
pio do direito de acesso à Justiça, o qual 
não se resume apenas ao direito à solução 
do litígio ou ao direito a uma sentença de 
mérito procedente ou improcedente, mas 
também ao direito à utilização de técni-
cas processuais idôneas que possibilitem 
a obtenção das tutelas prometidas pelo 
direito material. Nesse último viés, apro-
xima-se o direito à duração razoável do 
processo, pois além de efetivo, o direito 
à obtenção do provimento jurisdicional 
deve ser tempestivo (MARINONI, 2009).

Nesse sentido, [...] haverá lesão ao 
direito à duração razoável caso o juiz 
entregue a prestação jurisdicional em 
tempo injustificável diante das circunstân-

cias da situação concreta. (MARINONI, 
2013, p. 150). Com isso, em processos 
que exigem dilação probatória complexa, 
situações como número excessivo de pro-
cessos, número insuficiente de servidores 
ou juízes e excesso de trabalho nas varas 
são aceitáveis quando se trata de situação 
passageira, mas quando o problema é fal-
ta de estrutura do Poder Judiciário ou da 
Administração, tais motivos caracterizam 
ofensa ao princípio em estudo. 

Entretanto, deve-se ter cautela ao 
exigir do Judiciário a solução rápida dos 
litígios, pois muitos princípios constitu-
cionalmente assegurados podem ser 
suprimidos, o que pode ocasionar prejuí-
zos irreparáveis, principalmente quando 
não são observados os princípios do con-
traditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, faz-se necessário o 
destaque de Nery Junior (2009, p. 318): 
a busca da celeridade e razoável du-
ração do processo não pode ser feita 
a esmo, de qualquer jeito, a qualquer 
preço, desrespeitando outros valores 
constitucionais e processuais caros e 
indispensáveis ao estado democrático 
de direito. O mito da rapidez acima de 
tudo e o submito ao hiperdimensio-
namento da malignidade da lentidão 
são alguns dos aspectos apontados pela 
doutrina como contraponto à celeridade 
e à razoável duração do processo que, 
por isso, devem ser analisados e pon-
derados juntamente com outros valores 
e direitos constitucionais fundamentais, 
notadamente o direito ao contraditório 
e à ampla defesa.

Ademais, é importante frisar que 
não é suficiente que somente a senten-
ça seja prolatada em tempo razoável, é 
necessário também que o recurso seja 
analisado em tempo hábil pelo órgão 
competente, tendo em vista, que, muitas 
vezes, demoram demasiadamente a se-
rem apreciados.

Para Nery Junior (2009, p. 314), deve 
ser observada a razoável duração do pro-
cesso também na fase recursal: o prazo 
razoável é garantido para que o proces-
so se inicie e termine, incluída, portanto, 
a fase recursal, já que só se pode en-
tender como terminado o processo no 
momento em que ocorre o trânsito em 
julgado, isto é, quando não couber mais 
recurso contra a última decisão proferi-
da no processo.

Corrobora este entendimento a lição 

[...] Deve-se ter cautela ao exigir do Judiciário a solução 
rápida dos litígios, pois muitos princípios constitucionalmente 

assegurados podem ser suprimidos, o que pode ocasionar 
prejuízos irreparáveis [...]
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de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio 
Cruz Arenhart (2015, p. 584): [...] o siste-
ma recursal atual padece de mal grave 
e de difícil solução. A busca de decisões 
mais perfeitas bate-se contra a necessi-
dade de respostas rápidas do processo. 
Se o primeiro objetivo exige tempo, o 
segundo escopo impõe a restrição des-
se elemento. A compatibilização destas 
duas metas não é fácil, mas o sistema 
processual, por vários meios, tenta aco-
modar tais interesses conflitantes.

Neste viés, houve o desenvolvimen-
to do instituto denominado “poderes do 
relator” no Código de Processo Civil, por 
meio da Lei 9.756/98, que serve como 
instrumento para se alcançar a duração 
razoável do processo em âmbito recur-
sal, pois se abre uma exceção ao princí-
pio processual de que os julgamentos de 
segunda instância devem ser realizados 
por um órgão colegiado, permitindo ao 
relator julgar monocraticamente o recur-
so interposto contra uma decisão judicial.

3 O ART. 557, O CPC E OS PODERES DO 

RELATOR

Constatado que o legislador cons-
tituinte derivado alçou à matéria consti-
tucional a intenção que o processo deve 
ter uma duração razoável, impõe-se o 
estudo de institutos processuais que 
visam cumprir este objetivo contido na 
Constituição Federal. 

Inúmeros são os institutos proces-
suais que visam combater o tempo em 
que o Poder Judiciário leva para resolver 
os conflitos de interesse, dentre eles, 
podem-se citar, como aqueles que visam 
conceder maior efetividade à prestação 
jurisdicional estatal, a antecipação dos 
efeitos da tutela, contida nos arts. 273, 
461 e 461-A, CPC, o julgamento liminar 
de improcedência, contido no art. 285-A, 
CPC, assim como o instituto denominado 
de “poderes do relator”, previsto no art. 
557, CPC, objeto deste ensaio.

Inicialmente, menciona-se que o 
art. 557, CPC, foi alterado pela Lei n. 
9.756/98, possibilitando, nas palavras 
de Fredie Didier Júnior (2010, p. 529), 
que [...] o relator já julgue o recurso, por 
decisão singular, sem elaboração de 
relatório, nem inclusão em pauta, nem 
coleta de votos dos seus pares. Enfim, 
franqueia-se ao relator a possibilidade 
de já decidir o recurso, valendo-se do 
disposto no art. 557, do CPC.

Portanto, a intenção de conceder 
mais celeridade ao procedimento existia 
mesmo antes da inclusão do inc. LXXVIII 
no art. 5º da Constituição Federal, cons-
tatando que o movimento político que 
modificou a Constituição, alçando a du-
ração razoável do processo ao status de 
direito fundamental, é anterior à Emenda 
Constitucional n. 45/04, demonstrando 
que, antes de incluir uma norma cons-
titucional foram, criados instrumentos 
hábeis para seu cumprimento, impossibi-
litando, assim, que o dispositivo contido 
na Constituição se torne uma mera sim-
bologia jurídica sem qualquer efetividade 
no plano jurídico. 

Contudo, antes de adentrar o estudo 
da norma da atual codificação processual 
civil, ressalva-se a ideia de que o instituto 
ora em exame incide, tão somente, so-
bre os atos recursais, não se aplicando às 
ações de competência originária dos ór-
gãos recursais. Nessa linha de raciocínio, 
corrobora a lição de Fredie Didier (2010, 
p. 530): não é despropositado acentuar 
que o art. 577 do CPC aplica-se, apenas, 
a recursos, não guardando pertinência 
com as ações autônomas de impugna-
ção ou com causas originárias de tribu-
nais. [...] a estas se aplicam outras regras 
que permitem o indeferimento imediato 
da petição inicial. 

Ademais, há dúvidas a respeito da 
natureza jurídica dessa atuação do relator 
de forma monocrática, havendo aqueles 
que o consideram como um recurso, 
e parte da doutrina que o trata apenas 
como uma mera delegação. Marinoni e 
Arenhart (2015, p. 589) afirmam que fica 
clara, pois, a opção da lei por manter o 
juiz natural do recurso em mãos do co-
legiado, limitando-se a delegar a função 
decisória da insurgência ao relator (sem 
necessária cooperação dos demais 
membros da corte) em casos em que 
a questão for de evidente solução. Não 
houve, portanto, uma cisão do antigo 
recurso em dois novos – um inicialmen-
te dirigido ao relator e outro posterior-
mente ao colegiado. [...] Por essa razão, 
trata-se de uma delegação legal [...].

Assim, estipula o art. 5572 do CPC que, 
ao receber o recurso, o relator poderá ne-
gar seguimento ao apelo, quando este for 
manifestamente inadmissível, improce-
dente, prejudicado ou em confronto com 
súmula ou jurisprudência dominante do 
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal 
Federal ou de Tribunal Superior. 

Do caput do artigo supramencio-
nado, observa-se que o legislador enu-
merou várias possibilidades para negar 
seguimento ao recurso interposto por 
algumas partes da demanda, bem como 
incluiu, na teoria geral dos recursos, mais 
um requisito de admissibilidade recursal, 
qualificado como negativo, pois impede 

o conhecimento do recurso, caso este 
atente contra súmula do STF, STJ e do 
próprio tribunal. 

Em que pese a intenção do legislador, 
tal dispositivo deve ser analisado com 
uma visão mais criteriosa, pois, quando se 
determina a aplicação de jurisprudência 
dominante e súmula de tribunal de justi-
ça, pode-se, em determinadas situações, 
perpetrar-se injustiças e/ou revestir com 
a coisa julgada decisões passíveis de in-
constitucionalidades ou que não tiveram 
ampla discussão jurídica para que se pos-
sa firmar um entendimento a ser aplicado 
para todas as demandas similares. 

Portanto, o instituto deve ser aplicado 
com muita cautela, principalmente em re-
lação à jurisprudência dominante, que, por 
ser uma cláusula geral aberta, dependente 
de interpretação dos magistrados, pode ser 
utilizada de forma indevida por pessoas 
suscetíveis a influências maliciosas. 

Outrossim, quanto à norma contida 
no § 1º-A, art. 557, do CPC, vislumbra-
-se uma característica híbrida deste ins-
tituto. Conforme anteriormente citado, o 
caput do artigo trata a respeito de mais 
um requisito de admissibilidade recursal, 
porém, a exceção ora em análise estipu-
la que, se a decisão recorrida estiver em 
confronto com súmula ou jurisprudência 
dominante de tribunal superior, a deci-
são jurídica será reformada diretamente 
pelo relator, sem ser objeto de discussão 
na turma ou câmara.

[...] importante frisar que não é suficiente que somente a 
sentença seja prolatada em tempo razoável, é necessário 
também que o recurso seja analisado em tempo hábil pelo 
órgão competente [...]
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Assim, por ser um instituto jurídico que ora se reveste de 
caráter de requisito de admissibilidade, ora se demonstra ca-
paz de modificar a própria decisão, possibilitando a decisão de 
mérito, não há como negar sua característica híbrida. Sobre esta 
questão, indica Fredie Didier Júnior (2010, p. 530): há, na ver-
dade, uma gradação legal a respeito da matéria. Realmente, 
confrontando-se o art. 557 com seu § 1º-A, chega-se à seguinte 
conclusão: (a) para que o relator, por decisão isolada, possa 
negar seguimento ou provimento ao recurso [...] deve haver 
súmula ou jurisprudência dominante do próprio tribunal ou de 
tribunal superior; (b) para que o relator, por decisão singular, 
possa dar provimento ao recurso [...] dever haver súmula ou 
jurisprudência dominante apenas de tribunal superior. Como 
se vê, existe nítida gradação na lei. A negativa de seguimento/
provimento de um recurso [...] pode operar-se em razão de 
uma súmula tanto de tribunal superior como do próprio tri-
bunal ou, ainda, de jurisprudência dominante de tribunal su-
perior ou do próprio tribunal. Por sua vez, para que o relator 
dê provimento ao recurso [...] não basta que haja súmula ou 
jurisprudência dominante seja do próprio tribunal; é preciso 
que seja de tribunal superior. 

Portanto, tal gradação legal visa conceder segurança jurídica 
ao relator no momento de prolação de sua decisão singular, 
pois fatos jurídicos discutidos em sede de tribunais superiores já 
ultrapassaram diversos julgamentos para que se possa aplicar a 
decisão tomada em uma demanda a outra diversa daquela em 
que estabelecido o precedente.

O dispositivo legal ainda trata a respeito da possibilidade de 
interposição de “recurso” da decisão do relator, quando julga 
fundado nas disposições contidas no art. 557, CPC. Denomina o 
instrumento processual de “agravo”, que não se confunde com 
o agravo regido pelo CPC, sendo-lhe denominado pela doutrina 
de “agravo interno”, “agravo regimental” ou, simplesmente, de 
“agravinho”, uma vez que sua regulamentação se encontra pre-
vista nos regimentos internos dos tribunais e não em lei ordinária.

Nesse ínterim, cita-se a crítica de Cassio Scarpinella Bueno 
(2008, p. 94) a respeito da gênese normativa deste instituto ju-
rídico previsto nos regimentos internos dos tribunais. Sobre os 
denominados “agravos regimentais” é importante chamar a 
atenção a um ponto: não há autorização constitucional para 
que os regimentos dos tribunais brasileiros, quaisquer que se-
jam eles, disciplinem o processo ou o procedimento em maté-
ria processual. As iniciativas, para tanto, são reservadas, desde 
o art. 22, I, e desde o art. 24, XI, da Constituição Federal, à 
União Federal, e a esta e aos Estados-membros, em regime de 
concorrência, respectivamente. O que os Regimentos Internos 
dos Tribunais podem fazer é colmatar as lacunas da legislação 
processual civil, inclusive do ponto de vista procedimental e 

administrativo, na medida em que a própria lei os autorize 
a tanto. Nunca, contudo, para admitir, ao arrepio do modelo 
constitucional do direito processual civil, que os Regimentos 
Internos dos Tribunais possam inovar no sistema processual 
civil brasileiro criando recursos.

Sem embargo da controvérsia a respeito da natureza jurí-
dica e legalidade ou não do agravo regimental, o escopo deste 
“recurso” é encaminhar ao conhecimento do órgão colegiado a 
discussão tratada no apelo que foi julgada de forma monocrá-
tica pelo relator. Há dúvidas a respeito de qual a finalidade da 
interposição deste agravo, pois a legislação não regulamenta a 
extensão deste instrumento processual, ou seja, se sua finalida-
de é de levar o recurso para julgamento em órgão colegiado, ao 
invés de ser julgado por órgão de segunda instância monocráti-
co, ou se é possível, em sede de agravo interno, discutir matéria 
de mérito no qual se baseia o recurso julgado pelo relator.

Sobre essa temática Marinoni e Arenhart (2015, p. 597) dis-
ciplinam que [...] o agravo em questão visa, apenas, corrigir o 
equívoco do relator que chamou a si o julgamento que caberia 
ao colegiado. Esse agravo tem o fim exclusivo de dar segui-
mento ao recurso que, de acordo, com as regras de competên-
cia, só poderia ser julgado pelo colegiado, e não pelo relator.

Por fim, a regulamentação legal ainda determina a aplicação 
de multa, entre 1% (um por cento) e 10% (dez por cento) do 
valor corrigido da causa, caso o agravo interposto contra a deci-
são do relator seja inadmissível ou infundado, impossibilitando 
que a parte penalizada interponha novo recurso sem que ocorra 
o recolhimento pecuniário integral da punição processual. 

Em que pese a regulamentação legal e a aplicação deste 
instituto aos processos que se encontram na segunda instância, 
cita-se a crítica de Marinoni e Arenhart (2009, p. 586) a respei-
to da forma como os poderes do relator encontram-se sendo 
exercidos, segundo os autores supracitados: observando-se a 
praxe forense, nota-se que essa reforma introduzida no CPC 
vem sendo compreendida como a introdução de mais um es-
tágio na linha recursal, autorizando um primeiro exame pelo 
relator da impugnação e um posterior pelo colegiado. Nesse 
contexto, e considerada a atual visão emprestada ao instituto, 
conclui-se pela timidez da abrangência da inovação, a colocar 
em dúvida sua utilidade.

Destarte, verificado como o instituto jurídico se aplica à 
atuação no atual Código de Processual Civil e que há críticas à 
forma como é exercido, impõe-se adentrar o verdadeiro intuito 
deste ensaio, qual seja, verificar como ocorrerá a atuação do 
relator na nova sistemática contida na Lei 13.105/15.

4 A ATUAÇÃO DO RELATOR NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Uma das principais modificações do Novo Código de 
Processo Civil quando ultrapassar seu período de vacatio le-
gis dirá respeito ao paradigma da legislação infraconstitucional, 
sendo que os valores norteadores do vindouro arcabouço jurí-
dico é evitar o perecimento do direito material em decorrência 
de uma morosa prestação jurisdicional. 

Na novel sistemática, visa-se a uma forma de atuação di-
ferenciada no Poder Judiciário com o escopo de alcançar a tão 
propagada duração razoável do processo, norma com status 
de direito fundamental da pessoa humana. Serão estimulados 
institutos jurídicos visando refrear o ajuizamento de ações repe-

[...] há dúvidas a respeito da natureza 
jurídica dessa atuação do relator de forma 

monocrática, havendo aqueles que o 
consideram como um recurso, e parte da 

doutrina que o trata apenas como uma 
mera delegação.
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titivas, obstaculizando assim o fenômeno 
dos litigantes habituais e das demandas 
massificadas, bem como o desenvol-
vimento de uma teoria de julgamentos 
objetivos fundada em uma jurisdição 
molecularizada, a fim de evitar decisões 
divergentes para casos semelhantes, com 
a determinação da aplicação do entendi-
mento dos tribunais superiores pelos juí-
zos de primeira instância. Visa-se ainda 
livrar os órgãos recursais de terem sua 
atuação prejudicada em virtude da quan-
tidade infindável de recursos que intenta, 
tão somente, rediscutir matérias já deci-
didas pelas turmas ou câmaras recursais.

Assim, em virtude desta novel forma 
de aplicação do instrumento, que é o 
processo jurisdicional, todos os autores 
devem modificar suas formas de atuar 
durante o procedimento processual, de-
vendo as partes que cooperaram para a 
melhor resolução da lide e os magistra-
dos aplicar os entendimentos dos tribu-
nais superiores, abstendo-se de suscitar 
argumentações vetustas de que o ma-
gistrado de primeira instância é aquele 
que melhor julga a demanda, em virtude 
do contato pessoal com as partes, ou 
que detém a liberdade, calcada no livre 
convencimento, de julgar da forma que 
lhe pareça mais adequada, sem qualquer 
interferência de órgão superior, uma vez 
que não há hierarquia técnica entre juí-
zes de primeira e segunda instância. 

Nessa esteira de novéis aplicações de 
institutos jurídicos, os poderes do relator 
na nova sistemática processual serão am-
pliados, nos termos do art. 9323, IV e V, 
do Novo Código de Processo Civil. 

Inicialmente, percebe-se que perma-
nece a distinção de atuação do relator 
quanto ao julgamento do mérito recur-
sal, podendo este, portanto, tanto negar 
provimento ao recurso como dar provi-
mento ao recurso interposto pelas par-
tes, fato que torna a tramitação recursal 
menos burocrática.

Ademais, ainda há a possibilidade, 
corroborada pelo art. 1.011 do novo 
CPC, de que a atuação de forma mono-
crática do relator se dê também na aná-
lise dos requisitos de admissibilidade do 
recurso, uma vez que o art. 932, III, do 
novel diploma processual trata a respeito 
de recurso inadmissível, que tenha per-
dido seu objeto, tornando-se, portanto, 
prejudicado, ou na hipótese não ter exer-
cido o recorrente ônus da impugnação 

específica em relação aos fundamentos 
da decisão recorrida.

Sobre a questão relacionada à ne-
cessidade de impugnação específica do 
fundamento da decisão, é a lição de 
Teresa Wambier (2015, p. 1.327): no 
plano efetivamente jurisdicional, cabe 
ao relator apreciar e decidir pedido de 
tutela provisória (inc. II); não conhecer 
de recurso que se mostre inadmissível, 
prejudicado ou até mesmo daquele 
recurso que tenha impugnado apenas 
genericamente a decisão recorrida. De 
fato, quanto a esta última hipótese de 
não conhecimento, diz a parte final do 
inc. III do art. 932 que deverá o relator 
deixar de conhecer de recurso que “não 
tenha impugnado especificamente os 
fundamentos da decisão recorrida”. Na 
verdade, o que se pretende com esse 
dispositivo é desestimular as partes a 
redigir recursos que não sejam umbili-
calmente ligados à decisão impugnada.

Ainda tratando a respeito das novida-
des relacionadas aos poderes do relator, 
em contraposição à atual regulamenta-
ção, vislumbra-se que, de forma louvá-
vel, não houve a inclusão do requisito 
“jurisprudência dominante”, como forma 
de fundamentar a atuação monocrática 
do relator, uma vez que tal expressão, 
por haver divergências na doutrina, as-
sim como por construir cláusula aberta 
que permite inúmeras interpretações, 
ocasionava decisões díspares entre os 
diversos órgãos que compõem o Poder 
Judiciário brasileiro. 

Todavia, tanto para negar seguimento 
quanto para prover o recurso interposto há 
a possibilidade de que o relator se utilize 
de acórdãos ou entendimentos proferidos 
pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo 
Supremo Tribunal Federal em julgamen-
to de demandas repetitivas ou assunção 
de competências, sem olvidar, é claro, da 
possibilidade de reformar ou prover recur-
so que ataca decisão jurídica contrariando 
súmula tanto do Pretório Excelso como do 
Tribunal da Cidadania.

Sobre a questão relacionada ao 
uso de súmulas e decisões do Superior 

Tribunal de Justiça e do Supremo 
Tribunal Federal, tanto para reformar, 
como para dar seguimento ao recurso, 
estas são as palavras de Teresa Wambier 
(2015, p. 1.327-1.328): esse dispositivo 
vai ao encontro de uma das tendências 
mais marcantes do NCPC, que é a de 
criar condições para que se concreti-
ze de modo mais pleno o princípio da 
isonomia, proporcionando condições 
e criando técnicas para uniformização 
e estabilização da jurisprudência. Este 
dispositivo prestigia súmulas, ainda que 
não vinculantes, o que significa um estí-
mulo a que os tribunais as redijam com 
muito mais responsabilidade, já que 
cientes da eficácia que podem ter. 

Por fim, em relação aos pressupostos 
que permitem a atuação de forma mo-
nocrática, faz-se necessária uma crítica à 
previsão de que o julgador de segunda 
instância possa reformar decisão que 
contrarie súmulas dos tribunais regionais 

federais ou de tribunais de justiça. 
Entende-se que a intenção da nor-

ma é benéfica, todavia, em inúmeros 
casos postos sob julgamento no Poder 
Judiciário brasileiro, não há uma restrição 
regional da demanda para que os tribu-
nais de justiça ou os tribunais regionais 
federais emitam súmulas sobre deter-
minado entendimento. Caso assim seja 
o procedimento, haverá entendimentos 
díspares entre tribunais sobre um mesmo 
caso em concreto, sendo que, em virtude 
da súmula, haverá mais um percalço pro-
cessual para que o recorrente ultrapasse, 
a fim de ter seu recurso julgado por um 
órgão colegiado e conseguir, ao menos, 
uma rediscussão da matéria contida no 
enunciado jurisprudencial emitido por 
tribunal local ou regional. 

Todavia, caso o recorrente não con-
corde com a atuação do relator de forma 
monocrática, há autorização, expressa, 
da utilização do agravo interno, nos ter-
mos do art. 1.021 do novo CPC, o qual 
seguirá a regulamentação contida nos 
regimentos internos de cada tribunal. 

Assevera-se que, na novel legisla-
ção, o prazo para o agravado apresen-

[...] se a decisão recorrida estiver em confronto com súmula 
ou jurisprudência dominante de tribunal superior, a 
decisão jurídica será reformada diretamente pelo relator, 
sem ser objeto de discussão na turma ou câmara.
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nas hipóteses de julgamento prima facie, nas quais, dada a 
busca da celeridade processual e duração razoável do pro-
cesso, mitigam-se princípios, como o devido processo legal, 
contraditório e ampla defesa. 

Desta maneira, observa-se como saudável a tentativa 
de transformação do processo civil, uma vez que, como é 
de senso comum, tanto os institutos processuais como o 
próprio Poder Judiciário não estão conseguindo resolver, a 
contento, os conflitos de interesses da sociedade. Contudo, 
toda transformação deve ser realizada de maneira serena, 
sem pressões em demasia ou sanções caso determinado 
comportamento não seja observado, para que o objetivo 
traçado para a nova codificação seja alcançado sem a criação 
de divergências intransponíveis.

NOTAS
1 Art. 5º, inc. LXXVII, da CF: A todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

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

2 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmis-
sível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com 
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal 
Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula 
ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de 
Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.
§ 1º Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao órgão compe-
tente para o julgamento do recurso, e, se não houver retratação, o relator 
apresentará o processo em mesa, proferindo voto; provido o agravo, o 
recurso terá seguimento.
§ 2º Quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, o tri-
bunal condenará o agravante a pagar ao agravado multa entre um e dez 
por cento do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer 
outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.

3 Art. 932. Incumbe ao relator:
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justi-

ça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas re-

petitivas ou de assunção de competência;
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento 
ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça 

ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repe-

titivas ou de assunção de competência;
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tar contrarrazões ao agravo interno será de 15 dias, possi-
bilitando que o relator se retrate da decisão anteriormente 
proferida. Em relação ao agravo interno, ainda há, a possi-
bilidade de aplicação de multa, caso ele seja considerado 
protelatório, instituto que recebeu pontuais modificações 
relacionadas ao valor daquela. 

Desde a codificação passada, tornou-se possível a aplicação 
de multa aos recursos protelatórios, no caso do agravo interno. 
O CPC/73 previa que esta seria fixada entre 1% a 10% do valor 
corrigido da causa, contudo, no CPC/2015, houve uma redução 
da multa, a qual poderá ser fixada, tão somente, entre 1% a 5% 
do valor da causa, sendo a expressão econômica da demanda 
também atualizada por índices de correção monetária. 

Caso ocorra a aplicação da multa por agravo interno prote-
latório, a interposição de qualquer outro recurso ficará condicio-
nada ao pagamento dela; todavia, inovando na sistemática de 
tal instituto, o novel código afirma que a condição negativa de 
admissibilidade recursal não se aplica à Fazenda Pública e nem 
ao beneficiário da gratuidade da justiça, que não se encontram 
isentos do pagamento da penalidade, que deve ser efetuado ao 
final do processo. 

Destarte, dessas breves palavras que se referem à atuação 
do relator de forma monocrática, assevera-se que as modifi-
cações neste instituto em relação à regulamentação anterior 
foram ínfimas, mas de grande relevo para a aplicação coti-
diana pelos ministros e desembargadores que compõem os 
tribunais brasileiros.

5 CONCLUSÃO

O processo civil brasileiro com a entrada em vigor do Novo 
Código de Processo Civil, em março de 2016, irá sofrer inúme-
ras transformações na forma de aplicação de seus institutos; no 
entanto, as modificações relacionadas aos poderes do relator 
foram, tão somente, aperfeiçoadas.

As normas que autorizam ao relator atuar de forma mo-
nocrática são, com certa relatividade, recentes no ordenamen-
to jurídico brasileiro, sendo que as aplicações dessas regras 
procedimentais cumprem com seu papel de conceder maior 
celeridade ao processo, evitando e modificando a ideia de que 
todos os processos na segunda instância tenham de ser julga-
dos por colegiados. 

Em virtude da fundamental importância que os precedentes 
e as súmulas terão no ordenamento jurídico pátrio com o Novo 
Código de Processo Civil, a atuação monocrática do relator terá 
maior incidência, uma vez que este pode, como visto no decor-
rer deste trabalho, negar seguimento ou reformar decisões que 
afrontem as jurisprudências estáveis dos tribunais. 

Todavia, uma das intenções do legislador e daqueles que 
participaram ativamente do anteprojeto desta nova codifica-
ção é evitar decisões conflitantes entre tribunais sobre um 
mesmo caso concreto, hipótese que, ainda, persistirá com 
a possibilidade de tribunais de segunda instância atuarem 
como pacificadores de controvérsias – pois há inúmeros ca-
sos jurídicos que transcendem a esfera regional do tribunal 
e detêm uma repercussão nacional – que, obviamente, de-
vem ser pacificadas pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo 
Supremo Tribunal Federal antes que sejam, automaticamen-
te, aplicadas pelo juiz de primeira instância, principalmente, 
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