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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objeto a análise das técnicas processuais destinadas 

ao relator, concernentes à sanabilidade de vícios processuais, assim como na 

ampliação da cognição do procedimento, para resguardar o julgamento de mérito. 

Dispositivos como os artigos 932, I, seu parágrafo único, 933, 934, 1032 e 1033 

chamam a atenção, pois, possibilitam ao relator adoção de medidas, tais como 

produção de provas e indicação dos vícios existentes na interposição de recursos. 

Para tanto, a pesquisa abordará as referidas prerrogativas do relator, à luz da 

doutrina e jurisprudência. 

INTRODUÇÃO 

A elaboração de uma nova legislação processual civil se fez necessária para atender 

aos anseios da comunidade, para a construção de um procedimento capaz de 

albergar os primados constitucionais do processo, compreendidos na celeridade, 

flexibilidade, eficiência e legalidade. Trata-se de um modelo constitucional de 

processo, fruto de movimentos ocidentais como o neoconstitucionalismo, cujo 

destinatário final é a pessoa humana. Diferentemente do modelo seguido pelo 

legislador de 1973, o legislador deixou em plano menor o tecnicismo e a rigidez 

processual para dar vida a um procedimento flexível, com formalismos menos 

exacerbados, visando a resolver a questão de mérito. Em outras palavras, o 

procedimento se preocupa em atender o direito material. 

Neste quadro, uma das inovações que o Novo Código de Processo Civil se dá na 

flexibilização procedimental como tentativa de garantir às partes a celeridade 

processual que têm direito, uma vez que esta restou fadada nos últimos tempos, 

dado o extraordinário número de 100 milhões de processos segundo o Relatório 

“Justiça em Número”, do CNJ que percorrem os órgãos judiais.  

A intenção do legislador foi a de construir uma legislação processual pautada de 

técnicas capazes de minimizar a rigidez do procedimento anterior, para buscar a 

máxima efetividade da prestação jurisdicional através de decisões que contemplem 

integralmente o mérito da causa. Dentre essas novas técnicas, se destacam as 

destinadas ao relator, onde sua margem de atuação na fase cognitiva foi ampliada, 

desde a sanabilidade de vícios que antes impossíveis de ser sanados em nova 

oportunidade até nova dilação probatória. As referidas técnicas podem ser 

encontradas nos dispositivos como os artigos 932, I, seu parágrafo único, 933, 934, 

1032 e 1033. A condução da relação jurídico-processual ganhará uma nova 



dimensão, flexibilizando-se o procedimento antes dotado de rigidez, para a máxima 

análise do mérito da ação e a discussão do direito material. Em outras palavras,  os 

caminhos que levam ao julgamento satisfatório do mérito foram contemplados, 

evitando-se as decisões que extinguiam processo por existência de vícios 

processuais comezinhos, facilmente sanáveis. 

A problemática está na análise dos dispositivos supracitados, com o intuito de 

esclarecer o cenário em que foram colocados, bem como seus alcances. 

OBJETIVOS 

a) analisar e explicitar, pormenorizadamente, a evolução a atuação do relator, 

notadamente a partir do Código Buzaid com as alterações legislativas que surgiram 

com o decorrer dos tempos até a construção de um Novo Código de Processo Civil; 

b) analisar e explicitar os artigos 932, I, seu parágrafo único, 933, 934, 1032 e 1033  

da nova legislação processual, seus objetivos e seus impactos na relação jurídico-

processual; e, 

c) averiguar, a partir das conclusões anteriores, qual grau de amplitude da cognição 

do direito material em grau recursal, bem como o alcance das técnicas processuais 

destinadas ao relator para o julgamento integral do mérito. 

METODOLOGIA 

A investigação do tema se perfaz pelo método dedutivo, em observância às 

inovações legislativas processuais civis, através dos princípios constitucionais 

processuais, e, posteriormente, com o amparo da doutrina e evolução 

jurisprudencial, o estudo dos reflexos dos referidos princípios e a evolução das 

medidas de apoio do Relator, que consubstanciaram os artigos 932, I, seu parágrafo 

único, 933, 934, 1032 e 1033, do Novo Código de Processo Civil. 

DESENVOLVIMENTO 

Ao buscar efetivar as diretrizes constitucionais do processo, no cenário da 

“constitucionalização do direito processual civil”, o legislador consagrou a 

flexibilização procedimental como alternativa de garantir a máxima prestação 

jurisdicional, para resolução integral do mérito discutido na relação jurídico-

processual, de modo célere. 

A flexibilização ganhou campo não apenas em primeiro grau, mas, também, ampliou 

técnicas processuais ao relator, de modo dirimir questões de ordem processual, tais 

como a sanabilidade dos vícios que tocam a interposição do recurso, como a 

produção de provas. Assim, a questão a ser tratada refere-se, a atuação do relator e 



a sua capacidade de atuação para chegar a decisão que toque o mérito da relação 

jurídico-processual, em detrimento de julgado pautado por fundamentação em vícios 

sabidamente sanáveis ou questões menores que, mal colocadas no processo, 

poderiam ser corrigidas. 

Pelo trabalho estar em desenvolvimento e, por se tratar de estudo sobre uma nova 

legislação, não há posicionamentos doutrinários tão consolidados acerca do tema. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Não fora possível chegar a resultados concretos acerca deste tema, vez que o Novo 

Código de Processo Civil vigora a poucos meses. 

Desta forma, pode-se chegar, preliminarmente, a três conclusões: a) o fenômeno da 

constitucionalização do direito processual civil corroborou-se com o advento do novo 

Código de Processo Civil, tendo os princípios constitucionais irradiando todos os 

seus dispositivos; b) a flexibilização procedimental é caminho adotado pelo 

legislador para efetividade da prestação jurisdicional para decisão integral de mérito 

e c) os artigos 932, I, seu parágrafo único, 933, 934, 1032 e 1033, construíram 

técnicas processuais destinadas ao relator para que este possa buscar meios 

eficazes para resolução de mérito do processo.  
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