
CLAYTON MARANHÃO 
LUIZ HENRIQUE SORMANI BARBUGIANI 

ROGÉRIO RIBAS 
SANDRO MARCELO KOZIKOSKI 

(COORDENADORES) 

AMPLIAÇÃO DA COLEGIALIDADE 
TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC 

Belo Horizonte 
2017 

deniseoa
Caixa de texto



APRESENTAÇÃO 

Apraz-me iniciar essas breves linhas manifestando, de logo, minha gra
tidão pelo distinguido convite para apresentar tão expressiva coletânea de 
estudos doutrinários, toda ela voltada ao exame da técnica recursal disposta 
no art. 942 do Código de Processo Civil de 2015. 

Imensa, por outro lado, é a satisfação que tenho em poder enaltecer as 
virtudes de uma obra coletiva brotada do engenho intelectual de um seleto 
grupo de processualistas nascidos paranaenses ou que, por laços profissio
nais ou acadêmicos, deixaram-se vincular à generosa terra da gralha azul. 
Como dito, o trabalho ora apresentado tem por foco uma das mais singula
res inovações trazidas pelo atual CPC, que passou a vigorar em 18.03.2016. 

Cuida-se, como desponta do § 32 do art. 942, de uma "técnica de julga
mento" que aparece disciplinada no capítulo relativo à ordem dos processos 
no tribunal. Por meio dela, em casos de não unanimidade no resultado da 
apelação, da ação rescisória de sentença e do agravo de instrumento com 
reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, terá lugar, se possível 
na mesma sessão, o "prosseguimento do julgamento" do recurso, mediante 
ampliação numérica do colegiado julgador, possibilitando-se, nesse segun
do instante, não apenas a renovação de sustentações orais, mas a própria 
modificação de voto anteriormente proferido, tudo na conformidade do 
regimento interno de cada Corte. 

Em feitio de indisfarçável recurso de oficio, a inovação assim implan
tada, como bem se podia esperar, não passou imune a críticas de estudiosos, 
seja porque tal "técnica de julgamento", por outra roupagem, teria cuidado 
de dar uma espécie de sobrevida ao antigo recurso de embargos infringentes, 
seja porque o prolongamento do julgamento de um mesmo recurso ou ação 
(rescisória) deporia contra a promessa de duração razoável do processo (art. 
52, LXXVIII, da CF), dentre outros ponderáveis argumentos. 

Por assemelhadas razões, cabe aqui o histórico registro, levantaram-se, 
em uníssono, as respeitáveis vozes da Associação dos Magistrados Brasi
leiros (AMB), da Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE) e da 
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Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMA
TRA), cujas entidades empreenderam ingentes esforços, inclusive perante 
o Poder Executivo, no sentido de que aquela então projetada fórmula 
recursal de "prosseguimento do julgamento" não recebesse a chancela da 
Presidência da República. O intento, porém, resultou frustrado, com a 
superveniência da sanção da Lei nQ 13.105, ocorrida em 16 de março de 
2015, sem qualquer veto ao combatido art. 942. 

Incorporada, pois, a positivação dessa nova ferramenta recursal ao vi
gente CPC, não seria recomendável fossem abruptamente ignorados os bons 
propósitos que sempre pautaram os agora eliminados embargos infringen
tes, cujos mesmos escopos (tais como o benéfico viés uniformizador da 
jurisprudência interna dos tribunais e a maior densidade vinculante dos 
acórdãos proferidos por seus colegiados ampliados), por simetria lógica, 
haverão, doravante, de também inspirar a aplicação da nova "técnica de 
prosseguimento do julgamento". 

Em suma, essas todas virtudes ou vicissitudes, inerentes à exegese e à 
operacionalização do art. 942 do CPCj 2015, é que, com maestria, serão 
reveladas aos leitores nos ensaios que integram a presente obra, a qual, por 
certo, acha-se fadada a prestar inestimável contributo teórico e prático a 
todos quantos cultivem interesse pelo hodierno processo civil brasileiro. 

Como, aliás, se recolhe da Exposição de Motivos do CPCj 2015, um dos 
objetivos que orientou os trabalhos da Comissão responsável pelo seu ante
projeto foi, confessadamente, o de "simplificar, resolvendo problemas e redu
zindo a complexidade de subsistemas, como o recursal". Qyiçá o mecanismo 
implementado pelo art. 942 possa responder positivamente a esse anseio que, 
certamente, habita as expectativas de toda a comunidade jurídica nacional. 

Finalizando, cumprimento e parabenizo a cada um dos juristas subs
critores dos preciosos estudos que vão adiante, o que faço nas pessoas dos 
ilustres organizadores da obra, a saber, o Desembargador e Professor Clay
ton Maranhão (TJPR e UFPR), o Juiz Substituto em 2Q Grau Rogério Ribas 
(1JPR), Dr. Luiz Henrique S. Barbugiani (PGE) e o Professor e Advogado 
Sandro Marcelo Kozikoski (UFPR). 

Curitiba, janeiro de 2017. 
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SÉRGIO KUKINA 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
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