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Identificação da prática: 

Triagem Processual na Secretaria Judiciária 

Unidade responsável:  

Secretaria Judiciária 

Descrição da prática: 

A Secretaria Judiciária (SJD), órgão de direção especializada 

subordinada à Diretoria-Geral do Superior Tribunal de Justiça, é responsável 

pela realização do primeiro estágio do trâmite processual, competindo-lhe o 

processamento inicial dos feitos, desde sua entrada no Tribunal até sua 

conclusão aos Ministros integrantes desta Corte. 

Este processamento compreendia historicamente apenas a 

execução das atividades cadastrais voltadas à formação do processo com o 

objetivo de se proceder ao registro, autuação, classificação e distribuição dos 

feitos no STJ. 

Nos últimos anos, entretanto, a Secretaria Judiciária incorporou 

gradativamente ao seu repertório de atividades novas competências com o 

propósito de ocupar uma função mais eficiente na cadeia de valor do Tribunal. 

 A linha mestra desta ação estratégica foi a de conferir à SJD 

não apenas o papel de unidade de mero cadastramento de dados processuais, 

mas também de unidade responsável pela triagem inicial dos feitos que 

ingressam no STJ com o objetivo de racionalizar o trâmite judicial. 

 Por meio deste processo de transformação organizacional, a 

Secretaria assumiu o papel de analisar previamente os processos recursais, 

com vistas a identificar, ainda primeira etapa do fluxo processual, os feitos 

que não cumprem os requisitos processuais estabelecidos em lei e 



documentar no sistema eletrônico informações úteis ao julgamento dos 

processos nos Gabinetes dos Senhores Ministros. 

Para tanto, sem prejuízo da realização de suas atividades 

tradicionais, a Secretaria Judiciária submete todos esses feitos a um autêntico 

sistema de filtros processuais, que são estruturados em três etapas de trabalho 

assim definidas:  

Triagem de pressupostos recursais: procedimento de triagem 

realizado nos processos recursais da classe REsp e AREsp com vistas a 

detectar, ainda na primeira fase do trâmite, vícios atrelados aos pressupostos de 

admissibilidade de aferição objetiva, tais como tempestividade, exaurimento de 

instância, preparo e representação processual. (Introduzida em julho de 2014) 

Triagem de agravos em recurso especial: procedimento de 

triagem dos processos da classe AREsp com o objetivo de identificar os recursos 

que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão 

recorrida (Art. 932, III, do NCPC). A atividade, também conhecida como 

admissibilidade cotejada, consiste em estabelecer critérios objetivos de 

classificação dos fundamentos de inadmissão do recurso especial para cotejá-

los com as razões apresentadas pelo agravante. Por meio dessa rotina, os 

agravos que não atacaram especificamente todos os fundamentos de 

inadmissão são registrados à Presidência, só se permitindo a distribuição 

daqueles feitos que ultrapassem os critérios dessa análise. (Introduzida em 

março de 2015) 

Triagem de matéria repetitiva: por meio dessa atividade, a SJD 

promove a identificação, o registro e a distribuição dos recursos representativos 

da controvérsia encaminhados pelos Tribunais e, bem assim, executa a análise 

da matéria discutida nos recursos especiais e agravos em recurso especial, com 

o objetivo de verificar, para os fins previstos na Lei 11.672/2008, se a questão 

jurídica debatida é inédita ou se subsume a um dos temas já submetidos ao rito 

dos recursos repetitivos. (Introduzida a partir de 2009) 

 

 



Fluxograma Simplificado 

O fluxograma abaixo evidencia a sequência de atividades 

realizadas pela Secretaria Judiciária desde o recebimento dos processos até sua 

distribuição. As múltiplas rotinas demonstram também o duplo papel 

desempenhado pela unidade no trâmite processual do STJ, em que atua ao 

mesmo tempo como área de cadastro de dados (formação do processo) e de 

triagem processual, com o objetivo de identificar os feitos que não cumprem os 

requisitos processuais estabelecidos em lei. 

 

 

 

Resultados colhidos 

Graças a esse sistema de filtros processuais, os feitos que 

contenham vícios processuais são identificados antes do momento da 

distribuição e encaminhados à Presidência (NARER) para apreciação sumária 



dos óbices ou possibilidade de saneamento das falhas detectadas, o que 

contribui para racionalizar o fluxo dos processos no STJ e desafogar a 

distribuição dos Ministros da Corte, que sofreu apenas no ano de 2017 uma 

redução de 34% (considerando-se apenas as classes recursais), conforme se 

extrai da estatística abaixo: 

 

 

Obs. Se considerada soma dos processos das classes originárias e recursais, o percentual de redução é de 29%. 

Importante ressaltar, por sua relevância, a significativa 

produtividade agregada dessa atividade. Se considerarmos os números desde o 

marco temporal de julho de 2014, as três modalidades de triagem somadas 

foram responsáveis pela identificação de vícios processuais em 

aproximadamente 380.000 processos, concorrendo decisivamente para a 

redução da distribuição de feitos no STJ e para racionalização do fluxo 

processual no Tribunal.  

Consolidação e ampliação da triagem processual 

Além das atividades já descritas, a Secretaria Judiciária 

incorporou recentemente ao seu repertório de filtros processuais a triagem dos 

recursos de embargos de divergência interpostos no STJ. 



A rotina implica análise dos recursos de embargos de 

divergência, antes de sua distribuição, com o objetivo de verificar se a 

insurgência atende aos requisitos processuais estabelecidos em lei, no 

Regimento Interno do STJ e na Jurisprudência assente sobre o assunto.  

A efetividade deste trabalho pode ser atestada por meio da 

estatística abaixo colacionada, que aponta para identificação de vícios em cerca 

de 20% dos recursos. De um total de 1615 processos analisados pela Secretaria 

Judiciária, observou-se a presença de óbices em 331 deles, o que contribuiu 

para redução da carga de trabalho imposta aos Ministros da Corte: 

 

 

Obs. Dados extraídos pela Secretaria Judiciária a partir do cruzamento de informações do SIAJ. 

 

Ainda sobre esta perspectiva, cumpre registrar que a Secretaria 

Judiciária planeja ampliar as rotinas de filtros processuais, já tendo apresentado 

à Alta Administração projeto de Triagem com base na atividade de indexação 

legislativa já realizada pela unidade. 



A rotina de indexação legislativa consiste em analisar a petição 

do recurso especial para identificar os dispositivos de lei federal tidos como 

violados e anotá-los nos assentamentos processuais, de forma estruturada, para 

facilitar a realização de triagem nos Gabinetes dos Ministros.  

A ideia, entretanto, é ir além dessa funcionalidade para permitir, 

a partir dos dados extraídos da peça do recurso especial, a identificação prévia 

de vícios nas hipóteses em que o recorrente não apontou expressamente o 

dispositivo federal ou alegou apenas violação a legislação local ou ato 

administrativo. 

Por ora, a iniciativa se encontra apenas em fase de 

desenvolvimento, havendo a estimativa de que o novo filtro possa contribuir para 

redução da distribuição em aproximadamente 5% da demanda. 

 

Importância estratégica para o STJ 

Em razão de sua ativa participação no fluxo processual do STJ 

e de sua relevância como instância de triagem, a Secretaria Judiciária possui 

importância estratégica para a organização, contribuindo para os seguintes 

fatores: 

a) Controle do fluxo processual no STJ 

b) Identificação prévia dos feitos que não cumprem os requisitos 

processuais (a partir dessa rotina os feitos são extintos pela Presidência do 

Tribunal ou submetidos a uma etapa de saneamento dos vícios, conforme seja 

o óbice apontado) 

c) Redução da distribuição de processos aos Gabinetes de 

Ministros 

d) Auxílio na identificação dos temas jurídicos e no agrupamento 

de processos semelhantes 

 

Repercussão da boa prática. 



Em razão do caráter pioneiro deste trabalho e dos resultados 

colhidos, a Secretaria Judiciária vem sendo recorrentemente demandada por 

diversos órgãos do Poder Judiciário a compartilhar suas experiências e seu 

modelo de trabalho (benchmarking). 

Nos últimos anos, passaram em visita técnica pelo STJ mais de 

uma dezena de Tribunais interessados em aplicar a metodologia da triagem 

processual em suas unidades, com destaque para o TRF-1ª Região, que, 

valendo-se da expertise da equipe da SJD, já introduziu no âmbito daquele 

tribunal um sistema de filtros processuais seguindo o padrão aqui estabelecido. 

 

Premiação 

A atividade da Triagem Processual da Secretaria Judiciária 

integrou o escopo do Projeto denominado “Triagem Parametrizada com 

Automação de Minutas”, coproduzido pelo NARER, STI e pela própria SJD, 

tendo conquistado o 1º Lugar na 13ª edição do Prêmio Innovare na categoria 

Tribunais do ano de 2016.  

Brasília, 25 de julho de 2018. 

  



 

Anexos 

1. Histórico dos normativos que regularam a triagem processual 

na Secretaria Judiciária 

 

Resolução STJ n. 5 de 1º de fevereiro de 2013 

Resolução STJ n. 16 de 20 de agosto de 2013 

Resolução STJ n. 17 de 4 de setembro de 2013 

Emenda Regimental nº 24 de 28 de setembro de 2016 

 

2. Fluxogramas da Secretaria Judiciária (incluída a atividade de 

Triagem) 

3. Matérias sobre a Triagem (links) 

Site Conjur – 8.10.2014 

https://www.conjur.com.br/2014-out-08/stj-cria-nucleos-triagem-processos-antes-distribuir 

 

VEMCOMIGO – STJ recebe visita do TRF1 (23/08/17) 

EntreNós 95 – Prazer em receber + vídeo (25/08/17) 

http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=22479 

http://intranet/docs_intranet/judiciaria/faq/EntreNos_n95_25_08_17.pdf 

VÍDEO 

mms://stream.stj.jus.br/tv/VCOMI_VISITA TECNICA TRF.wmv 

 

VEMCOMIGO - Servidores da PGR visitam STJ (13/02/17) 

http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=21183 

 

VEMCOMIGO – STJ vence Prêmio Innovare (07 /12/2016 e 26/01/17) 

http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=20810  

http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=21052 

https://www.conjur.com.br/2014-out-08/stj-cria-nucleos-triagem-processos-antes-distribuir
http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=22479
http://intranet/docs_intranet/judiciaria/faq/EntreNos_n95_25_08_17.pdf
mms://stream.stj.jus.br/tv/VCOMI_VISITA%20TECNICA%20TRF.wmv
http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=21183
http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=20810
http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=21052


 

VEMCOMIGO – Bem-sucedido do princípio ao fim (10/8/16) 

http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=19865 

 

VEMCOMIGO – Triagem processual (3, 24 e 26/7/16) 

http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=19412  

http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=19773 

http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=19580  

 

Vídeo ARESP – Admissibilidade Cotejada (19/07/16) 

http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/integraedicao.jsp?action=view&seq_edicao=485 

mms://stream.stj.jus.br/tv/INSTITUCIONAL ARESP.wmv 

 

EntreNós106 17/11/17 

http://intranet/docs_intranet/judiciaria/faq/EntreNos_n106_17_11_17.pdf 

 

EntreNós 48 17/06/16 

http://intranet/docs_intranet/judiciaria/faq/EntreNos_n48_17_06_16_NOVO.pdf 

 

EntreNós 45 27/05/16 

http://intranet/docs_intranet/judiciaria/faq/EntreNos_n45_27_05_16.pdf 

 

 

http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=19865
http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=19412
http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=19773
http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=19580
http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/integraedicao.jsp?action=view&seq_edicao=485
mms://stream.stj.jus.br/tv/INSTITUCIONAL%20ARESP.wmv
http://intranet/docs_intranet/judiciaria/faq/EntreNos_n106_17_11_17.pdf
http://intranet/docs_intranet/judiciaria/faq/EntreNos_n48_17_06_16_NOVO.pdf
http://intranet/docs_intranet/judiciaria/faq/EntreNos_n45_27_05_16.pdf

