
O exagerado não conhecimento de recursos
1
 pelo STJ e  o  castigo divino 

 
Estes comentários foram escritos em janeiro deste ano logo após o 

período de vacatio legis da lei 12.322. 
 
Li, outro dia, em notícia publicada no sítio do Superior Tribunal na Web 

que a Corte teria julgado 51% a mais dos processos que deram entrada no 
Tribunal no ano. A notícia, em seu tópico de maior interesse diz o 
seguinte: 

 
Em 21 anos de existência, aproximadamente 3,1 milhões de processos 
chegaram ao STJ em busca de solução. Apenas neste 2010, o Tribunal recebeu 
214.437 processos novos e julgou 323.350 processos, sendo 85.009 decididos 
em sessão e 238.341 monocraticamente, uma média de 10.509 julgados por 
ministro. “Fechamos o ano com uma vantagem de 108.913 processos”, 
comemorou o presidente do STJ, ministro Ari Pargendler.  
 
A Presidência da Corte julgou 42.888 processos, e a Vice-Presidência, 20.916. 
A grandeza dos números reflete, para o ministro Pargendler, a importância da 
responsabilidade institucional do magistrado pelo bom funcionamento do Poder 
Judiciário, a ética e o respeito ao ordenamento jurídico e, em especial, sua 
função de observar que a celeridade não pode prejudicar a qualidade da 
decisão. 

 
Será? 
 
Lamentavelmente, desses 323.350 processos “julgados” a expressiva 

maioria... não, melhor dizendo, a avassaladora maioria foi decidida pelo 
não conhecimento do recurso, ou seja, o mérito da questão não foi  
enfrentado.  

 
Para o público leigo, alvo deste trabalho, esclareço que “conhecer” do 

recurso é apreciar o mérito da questão debatida e efetivamente resolver a 
questão. Não conhecer, portanto, significa que a análise jurisdicional se 
detém no exame de formalidades e na não apreciação da lide efetiva, ou 
seja, daquela pretensão (resistida) que deu origem ao conflito entre as 
partes. Desta maneira, o Tribunal safa-se de maior trabalho que é 
examinar o direito debatido e, não conhecendo do recurso, faz prevalecer 
a decisão do Tribunal inferior. 

                                                           
1
   O recurso especial é dirigido ao Superior Tribunal de Justiça com pedido para revisão da decisão do 

tribunal estadual. Este tipo de recurso é submetido a duplo juízo de admissibilidade. Um pelo Presidente 
do Tribunal de origem e outro pelo Ministro Relator da Corte Superior. Se o primeiro não admite o 
processamento do recurso, a parte interpõe um recurso de agravo de instrumento (agora agravo nos 
próprios autos contra essa decisão) para que o juízo de admissibilidade seja reviso pela Corte Superior e 
o recurso especial seja efetivamente apreciado. Como os Tribunais estaduais indeferem inúmeros 
recursos especiais, estes recursos de agravo são a maioria esmagadora dos processos que sobem ao STJ. 
Se providos estes agravos, os recursos serão conhecidos, Se desprovidos a decisão transitará em 
julgado. Se não conhecidos estes recursos morrerão sem que se analise se o recurso especial deve ou 
não ser analisado,  



 

Para demonstrar o que afirmo, fiz uma pesquisa com a expressão “não 
conhecer”, limitada a Presidência do Tribunal de primeiro de janeiro deste 
ano até 30 de dezembro e obtivemos o expressivo resultado de 37.401 
que corresponde a 87% daqueles 42.888 processos “julgados” pelo órgão 
segundo a notícia.  

 

Repetimos a pesquisa abrangendo as decisões monocráticas de todos 
os ministros e tivemos o resultado de 301.391 processos não conhecidos, 
que, por sua vez corresponde a 93,20% do total dos processos julgados no 
correr do ano. 

 

Nas sessões registraram-se, mais 16.327 outros processos não 
conhecidos, que representam mais 19% dos processos decididos pelo 
colegiado. 

 

Já que a notícia fala em média de processos julgados por ministros, 
tem-se que efetivamente, a média é de quase 10 mil processos “não 
conhecidos” por ministro da Casa. 

 

Essa avalancha de “não conhecimento” de recursos ganhou até um 
pomposo nome no tribunal sendo batizada de jurisprudência defensiva. 
Isto só pode significar, perdoem a franqueza, que os Ministros estão se 
defendendo de maior trabalho. 

 

Poder-se-á argumentar que esta pesquisa feita não tem critério 
científico e concordarei com o argumento, pois o critério científico 
imporia a análise de caso a caso ou, no mínimo a leitura de caso por caso 
o que é impossível. No entanto, a idéia é apenas demonstrar que o 
Superior Tribunal de Justiça  tem julgado o mérito de pouquíssimas causas 
graças a essa tal “jurisprudência defensiva”. 

  

Questiono: se a função daquele órgão que seus ministros chamam de 
“Tribunal da Cidadania” é a de uniformizar a jurisprudência (ou seja, o 
entendimento dos tribunais sobre determinada questão de direito), quer 
parecer que se tem pisado no direito do cidadão de ter um julgamento 
justo e só se tem uniformizado a jurisprudência em matérias de causas 
que trazem maior volume de demandas para o Tribunal (são os tais 
julgamentos de causas repetitivas) e que, por sua vez, vão gerar novas 
defesas ou barreiras para a “defesa” dos julgadores. 

 



Dirão os defensores da Corte que o “não conhecimento” dos recursos 
ocorre por falha dos advogados. Descontado que seria um absurdo admitir 
que advogados em mais de 300 mil causas cometessem falhas graves a 
ponto de justificar o não conhecimento de recursos, convêm  examinar 
alguns dos motivos da negativa de seguimento dos recursos para se 
verificar que o não conhecimento do recurso se dá por razões 
absolutamente esdrúxulas, autentica catação de “pelo em ovo”, 
decorrentes única e exclusivamente da deliberada intenção de “defender-
se” do “excesso de serviço”. 

 

Para exemplificar, vejamos algumas dessas “graves causas” que 
impedem o conhecimento de recursos.  

 

Nos agravos 1.352.139 e 1.348.232, o Presidente da Corte negou 
seguimento ao agravo porque o protocolo do recurso especial estava 

ilegível não sendo possível aferir a tempestividade de sua interposição. 
Ora, poderá a parte ser responsabilizada se o Tribunal de origem não 
abastece de tinta ou de fitas novas as máquinas de protocolo para que as 
datas sejam legíveis.  

 

Evidentemente isso parece um absurdo e efetivamente o é. Antes da 
decisão do presidente há outra decisão do presidente do tribunal de 
origem negando o prosseguimento do recurso especial e, se este nada 
disse sobre a intempestividade, é indicador quase óbvio de que o recurso 
era tempestivo já que o protocolo então foi visto no original.  

 

Outros motivos de igual “envergadura”: falta de procuração outorgada 
ao advogado que subscreveu as contrarrazões do recurso (Ag. 1,328.920); 
agravo não foi instruído com cópias legíveis das guias de recolhimento do 
porte de remessa e retorno e das custas judiciais ( Ag.1.209.651 – SP); não 
atacar todos os fundamentos da decisão recorrida  (Ag.1.363.557 - MG ( 
Ag.2010/0188682-0). Um deles, inclusive, chamou atenção pelo absurdo; 
o relator negou o prosseguimento do recurso por intempestividade 
afirmando que a interposição do agravo ocorreu em 07.01.10 quando o 
prazo teria se esgotado em 23.12.2009 (Agravo 1.277.623 – SE) não 
juntada de contrarrazões ou de certidão comprovando sua inexistência 
(1.367.189 – GO). É absurda a decisão porque o artigo 62, I, da Lei 
5.010/66 estabelece que são considerados feriados forenses os dias 
compreendidos no período de 20 de dezembro a 6 de janeiro. E assim vai. 

 



Por estas razões, fez-me muito rir a promulgação da lei 12.322 de 9 de 
setembro de 2.010 cujo processo legislativo deve ter escapado das 
injunções políticas da Corte e que transformou o agravo do despacho 
denegatório de recurso especial e extraordinário em agravo nos próprios 
autos. A expressão de alegria vem de que a inovação legislativa – 
autentico castigo divino para a jurisprudência defensiva - fulmina com 
grande parte das desculpas da Corte para não conhecer desse agravo que 
são a grande maioria das causas e esperança última de que se entende 
injustiçado pelo tribunal estadual. Na verdade, não há como dizer que a 
cópia do protocolo está ilegível se o original é que está nos autos; não se 
poderá afirmar faltar traslado de procuração porque as existentes lá se 
encontrarão; não se poderá questionar a falta de contrarrazões se a peça 
não estiver nos autos. 

 

Eis, portanto, uma lei voltada a que se faça justiça. Vamos ver se agora 
assim chamado Tribunal da Cidadania passa a distribuir aos cidadãos a 
esperada justiça. 

 

 

Antonio Diogo de Salles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


