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o nosso Código de Processo Civil, 

ao tratar da ordem dos processos no tri

bunal, estabelece a composição míni

ma do órgão julgador, no sistema cole

giado, quando diz que "o julgamento da 

turma ou câmara será tomado pelo voto 

de três juízes, seguindo-se ao do rela

tor o do revisor e o do terceiro juiz" 

(CPC, art. 555, caput) e que "é faculta

do a qualquer juiz, que tiver assento na 

turma ou câmara pedir vista, por uma 

sessão, se não estiver habilitado a pro

ferir imediatamente o seu voto" (CPc' 

art. 555, parágrafo único) 

A Lei Orgânica da Magistratura Na

cional (Lei Complementar 35. de 14 de 

março de 1979), aseu turno. determina que 

"nos julgamentos. o pedido de vista não 

impede votem os juízes que se tenham por 

habilitados a fazê-lo. eo juiz que o formu

lar restituirá os autos ao Presidente dentro 

em dez dias, no máximo. contados do dia 

do pedido. devendo prosseguir o julgamen

to do feito na primeira sessão subseqüen

te a este prazo" (art. 12 I) 

Na sistemática processual vigente, 

a Interpretação razoável nos mostra o 

que, tendo assento em qualquer sessão 

de julgamento de um tribunal. turma, câ

mara, grupo de câmaras reunidas, seção, 

corte especial e plenário e, não se sen

tindo habilitado a proferir imediatamen

te o seu voto, possa pedir vista dos au

tos. observando-se o prazo e o procedi

mento previsto no art. 121 da Loman (LC 

35/79), em referência. 

A figura do revisor natural surge. as

sim, legalmente autorizada pelo condicio

namento da dúvida que lhe assalte o pro

cesso criativo de sua livre convicção, du

rante a sessão de julgamento dos feitos da 

competência do órgão julgador a que está 

vinculado, no tribunal. 

Perante o triste cenário do acúmulo 

de feitos, em nossos tribunais, principal

mente nos Tribunais Regionais Federais 

e nos Tribunais Superiores (STJ e STF). já 

não subsistem, nos dias atuaiS, por ul

trapassadas e totalmente alheias à reali

dade da vida forense, as disposições ob

soletas e Irracionais do art. 55 I e pará

grafos do CPc, com a submissão com

pulsória de todos os feitos de apelação. 

de embargos infringentes e de ação res

revisor natural como sendo aquele juiz cisória à conclusão do revisor formal, 
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como sendo aquele 

"juIz que se seguir 

ao relator na ordem 

descenden te de an

tigüidade" (CPC, 

art. 551, § l°), eque 

"aporá nos autos o 

seu 'visto', caben

do-lhe pedir dia 

para julgamento" 

(CPC, art. 55 I, § 

2°), no prazo de I 5 

(quinze) dias, a teor 

do que estabelece o 

parágrafo único do 

Numa interpretação sistêmica e
 
teleológica das normas processuais
 

em referência, dispensa-se a
 
intervenção morosa
 

e desinjluente do revisor formal,
 
no julgamento dos feitos com questões
 

única ou predominantemente de
 
Direito ou até mesmo quando a
 

matéria probatória, ali, veiculada,
 
for de fácil compreensão,
 

facultando-se, em qualquer caso~ a
 
presença do revisor natural...
 

art. 534 do CPc, para o julgamento dos embar

gos infringentes, com o propósito irrelevante e 

já bastante desatualizado de "declarar-sE; de acor

do com o relatório escrito ou retificá-lo", como 

assim estabelecia o art. 874, § 1°, parte final, do 

CPC revogado. 

As disposições do art. 551 e respectivos 

parágrafos (10 2° e 3°) do CPC já deveriam ter 

sido riscadas do Código vigente, à míngua de 

eficácia perante a nova realidade forense, confi

gurando, agora, um verdadeiro atentado à celeri

dade processual (CpC, art. 125,11) e às técnicas 

modernas dajustiça adequada. O "revisor formal", 

que dali resulta, concorre, abusivamente, para a 

morosidade na entrega da tutela jurisdicional e, 

por conseguinte, para a ineficácia e desprestígio 

institucional da própria Justiça. 

Afigura-se humanamente impossível a qual

quer juiz, com o acervo processual que lhe cabe, 

nos Tribunais Federais e nos Tribunais Superiores 

deste País, especialmente nos TRFs, no STJ e no 

STF, receber, ainda, 

como revisor formal, 

milhares de feitos de 

apelações, embargos 

infringentes e resci

sórias, que lhe envie 

o relator na ordem 

antecedente de anti

güidade, para o pre

ciosismo da ativida

de conferente e revi

sora, que lhe impõe a 

irracionalídade do 

texto legal vigente. 

Numa interpre

tação sistêmica e teleológica das normas proces

suais em referência, dispensa-se a intervenção 

morosa e desinfluente do revisor formal, no jul

gamento dos feitos com questões única ou pre

dominantemente de direito ou até mesmo quan

do a matéria probatória, ali, veiculada, for de fá

cil compreensão, facultando-se, em qualquer 

caso, a presença do revisor natural, tomado pelo 

incômodo da dúvida no fenômeno criativo de sua 

livre convicção, em busca sempre da realização 

do processo justo 

Labora, assim, com grave equívoco, a inteli

gência jurisprudencial do STj, formada por ilustres 

Ministros daquela Corte, oriundos da magistratu

ra estadual, na compreensão de que "é ilegal a 

norma de regímento interno de tribunal que auto

riza o relator a levar os autos em mesa, indepen

dentemente de revisão, para julgamento de apela

ção, embora manifestamente incabível" (REsp. 

50. I 35-0/RJ - Rei. Min. Sâlvio de Figueiredo - 4a 

Turma/STJ - Unânime- OJU de 15/08/94, p. 20.340) 
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tidas nos artigos não refielem. necessariam 
ento do Conselho Editorial da Revista. sendo 

abilidade de seus autores; 

T"A~Assa e o recebimento atérias não implicam a obrigato
de publicação: 

relerência a trabalhos inéditos ou apresentado, y. .o 
cos (congressos. senlinários, palestras etc.)' 
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acadêmica e endereço 

e que "é nulo o julgamento sem revisão. nos ca to à realização da Justiça. à defesa da cidada


sos em que exigida em lei - CPC, art. SS I . § 2°" nia. a viabilizar a convivência humana e a pró


(REsp. 24.2 18-0/RS ReI. Min. Athos Carneiro - 4a pria arte de viver" i.
 

Turma/STJ - OJU de 28/09/92, p. 16.433). seguin

Nesse propósito, dispõe, com acerto e 

do-se, nessa linha de equívocos. outros julgados 
modernidade, o Regimento Interno de nosso 

mais recentes daquele ilustrado tribunal. 
Tribunal Federal da I a Região, que "nas ações 

Afiguram-se bem oportunas, nesse con rescisórias. nos embargos infringentes e na 
texto, em que se busca a realização de um pro apelação, poderá o relator dispensar a revisão" 
cesso justo. para a sociedade deste novo mi (art. 31, § 2°) e. também, "nos feitos que ver
lênio, as palavras sábias do próprio Ministro sarem sobre matéria predominantemente de 
Sálvio de Figueiredo, com estas letras: "É de direito ou quando a sentença recorrida estiver 
convir-se. todavia, que somente procedimen apoiada em precedentes deste Tribunal. do Su
tos rápidos e eficazes têm o condão de realizar perior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribu
o verdadeiro escopo do processo. Daí a impres nal Federal (art. 30, XXI), convocando-se. ex
cindibilidade de um processo ágil, seguro e cepcionalmente. o revisor formal (art. 33. inci
moderno. sem amarras fetichistas do pasas sos I a IV) para os feitos condutores de maté
sado e do presente. apto a servir de instrumen ria de fato complexa. )( 

'TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. ESlalulo da Maglslralura e Reforma do Processo CIVIl. Livraria Del Rey Editora Lida. 1993, pp. 26/27. 
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