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RESUMO

Trata-se de pesquisa em andamento contemplada com bolsas de iniciação científica. Pretende-se compreender e descrever a forma de atuação 
do Grupo de Sentença instituído pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJERJ), no tocante a processos originários da Comarca de Petrópolis. A 
metodologia empregada na pesquisa é o estudo de casos submetidos ao grupo de sentença e a análise de peças recursais em que, nesses casos, 
os interessados se insurgiram contra a atuação desse grupo em função da violação do princípio processual do Juiz Natural. Também tem sido 
realizada uma revisão bibliográfica calcada, sobretudo, em obras doutrinárias. O Grupo de Sentença foi instituído pelo TJERJ em 2013, quando a 
sua então presidente editou a Resolução nº 41. Ao fazê-lo, estabeleceu como meta que deveria julgar todos os processos de conhecimento que 
ingressaram no Judiciário Estadual até 31 de dezembro de 2006. A justificativa apresentada foi de que a experiência já havia sido bem sucedida 
anteriormente, quando um mutirão de juízes permitiu que o tribunal cumprisse a Meta 2, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Essa meta do 
CNJ foi estabelecida em fevereiro de 2009 e determinava que, até o fim daquele ano, fossem julgadas todas as causas ajuizadas até o final de 
2005. Esse grupo tem por objetivo agilizar o desfecho dos processos e contribuir para que o Tribunal possa atingir boas metas de produtividade. 
Pode ser considerado meritório o fato de que pretende contribuir, como afirma o próprio tribunal, para uma entrega mais célere da prestação 
jurisdicional. Contudo, olhando por outro lado, não se pode deixar de perceber que esse instrumento coloca em xeque princípios muito caros ao 
direito processual, quer na área cível, quer na área penal. Dentre eles o princípio do “juiz natural” e da “identidade física do juiz”. Esses princípios 
são importantes porque vinculam a decisão final do processo (sentença) ao magistrado que, por força de lei anterior, tem competência para 
julgar aquele determinado processo, que foi a ele distribuído assegurando a imparcialidade do julgamento. E assegurando também que o juiz que 
colheu as provas, deixando-se influenciar por elas, será o mesmo que vai proferir a sentença. Como se vê, esses princípios são flexibilizados pela 
instituição dos grupos de sentença, já que, nesse caso, o juiz prolator da decisão não detém nenhum contato anterior com os autos ou com as 
partes litigantes. Assim, a problemática central da pesquisa gira em torno do antagonismo entre os princípios do juiz natural e da identidade física 
do juiz e o funcionamento dos grupos de sentença. Antagonismo este que vem causando perplexidades e grande debate no meio jurídico, 
envolvendo a administração do tribunal que adotou essa prática e determinados atores do campo, especialmente advogados cujos clientes 
sentiram-se prejudicados por decisões proferidas e delas recorreram alegando, sobretudo, a violação dos aludidos princípios. Alegam, esses 
atores, que os referidos grupos seriam verdadeiros Tribunais de exceção. Os grupos de sentença não encontram previsão legal, sendo este um dos 
motivos pelos quais vem sendo criticado por muitos advogados e até alguns juízes. Mesmo na resolução 41, as normas atinentes ao 
funcionamento dos grupos são bastante concisas e dão margem a dúvidas. Quais seriam os critérios de seleção dos casos? Como é composto o 
grupo? Não obstante, a medida vem sendo respaldada inclusive por decisões dos Tribunais Superiores. Nesse caso, a busca pela celeridade 
processual tem justificado a flexibilização de princípios processuais relevantes.
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