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Workshop apresenta a triagem 

106 mil processos com erros básicos não tiveram que ser analisados pelos ministros do STJ em 2015. 
Esse produtivo trabalho de desvio, que diminui expressivamente o número de feitos a serem julgados, 
é realizado pela Secretaria Judiciária (SJD) nas etapas anteriores à distribuição.

Para mostrar como funcionam esses mecanismos de triagem processual e como eles podem ser 
aplicados pelos gabinetes, a SJD dá início, nesta sexta (03), a um ciclo de encontros voltados para os 
servidores e assessores que atuam junto aos ministros: Workshop para os gabinetes de ministros
Correndo a favor do tempo, Estratégias para triagem de processos no gabinete. Serão três dias, um 
para cada seção especializada:

03/06 – Gabinetes da 1ª Seção das 14h às 16h

09/06 – Gabinetes da 2ª Seção das 15h às 17h

23/06 – Gabinetes da 3ª Seção das 15h às 17h

Em razão dessa triagem qualificada, cerca de 40% dos recursos que chegam ao STJ deixam de ser 
distribuídos e são submetidos ao Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos (Nurer) para 
avaliação e decisão pela Presidência,  de acordo com o estabelecido na Resolução STJ 17/2013.

No workshop serão apresentadas as cinco etapas de trabalho criadas pela SJD para aprimorar a 
triagem dos processos no STJ:

1. Resumo Indicativo - transcrição do caput das ementas dos acórdãos recorridos em REsps e 
AREsps, para facilitar a identificação da controvérsia, a pesquisa e o agrupamento de processos 
semelhantes, sem que os servidores precisem abrir os autos eletrônicos.

2. Indexação Legislativa - análise das petições de recurso especial (classes REsp e AREsp) para 
identificar os dispositivos legais apontados como violados e lançamento dessas informações no 
Sistema Justiça, facilitando a triagem processual nos gabinetes.

3. Triagem de Pressupostos – indicação dos processos que possuem falhas nos pressupostos de 
admissibilidade relacionados à tempestividade (examina se o recurso está dentro do prazo legal 
para ser apreciado); exaurimento de instância (para que um recurso seja analisado pelo STJ, é 
preciso que tenham sido exploradas todas as vias nos tribunais de origem); preparo (pagamento 
das custas processuais e das despesas de envio do processo); e representação processual 
(analisa se existe algum defeito em relação a assinaturas, procurações, substabelecimentos, 
etc.).

4. Admissibilidade Cotejada – a Coordenadoria de Triagem e Autuação de Processos 
Recursais (CTAP) analisa e documenta os fundamentos da decisão que inadmite o recurso 
especial e que enseja a interposição do AREsp, confrontando-os com as razões apresentadas na 
petição de agravo, a fim de verificar se houve ataque específico. Esse trabalho permite 
identificar, de forma precoce, quais agravos não atacaram especificamente cada um dos 
fundamentos de inadmissão do REsp. Assim, somente os AREsps que ultrapassam os critérios 
dessa análise são distribuídos aos ministros. Os retidos na “malha filha” da CTAP são 
encaminhados ao Nurer para que a falha processual seja examinada.
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5. Matéria Repetitiva – a Coordenadoria de Análise e Classificação de Temas Jurídicos e Distribuição 
de Feitos (CTJU) examina o recurso especial para identificar a controvérsia jurídica. Sendo 
apontado como repetitivo, é informado o número do processo representativo da controvérsia a 
fim de que o gabinete possa conferir a situação do paradigma.

O secretário judiciário, Rubens Rios, abre o evento e explica as vantagens do trabalho desenvolvido 
pela unidade e apontar como todas essas informações disponibilizadas pela SJD podem ser úteis aos 
gabinetes. Além do secretário, o coordenador da CTJU, Amilar Domingos; a chefe da Seção de 
Conformidade Processual (SCONP/CTAP), Ana Carolina Leone; e o analista judiciário, Maurício Santana 
estão entre os palestrantes do Workshop.

Convidados especiais também participam dos encontros com exemplos práticos dos benefícios trazidos 
com o uso dessas ferramentas que, nos gabinetes, auxiliam na gestão do acervo de processos.

A página da SJD na intranet traz dois novos itens (Análise Processual e Unidade de Análise) detalhando 
esses mecanismos de triagem que ajudam a agilizar o julgamento de processos e a rotina dos 
gabinetes.
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