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RESUMO 

  

 

O objetivo da pesquisa desdobrou-se em desvendar a função e a estrutura dos tribunais 

superiores brasileiros a fim de encontrar eventual problema surgido na origem das cortes e 

que eventualmente esteja contribuindo para o congestionamento desses tribunais nas 

últimas décadas, bem como em analisar o juízo de admissibilidade recursal que, afetado 

pelo congestionamento, foi parcialmente transformado em obstáculo ao volume excessivo 

de recursos interpostos em nível excepcional. Essas duas temáticas sofreram alterações na 

reforma do Código de Processo Civil brasileiro, razão pela qual se procurou analisar as 

mudanças reguladas no novo diploma legal, que voltadas à solução dos problemas que 

vinham sendo enfrentados no cenário jurídico nacional, em especial os óbices de 

admissibilidade, possivelmente implicarão aumento no volume de recursos, atuando na 

contramão de todas as reformas estrangeiras da mesma natureza. 

 

Palavras chave: Cortes de vértice; juízo de admissibilidade; volume de recursos; filtros 

recursais; Novo Código de Processo Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

 

 

 The objective of this research was to reveal the role and structure of the Brazilian 

Superior Court of Justice in order to find the main characteristics that are leading to the 

accumulation of appeals in court. At the same time, analised the judge acknowledgment in 

appeals, which was partially turned into an obstacle due to the excessive number of appeals 

in the extraordinary level. These two topics have gone through changes during a recent 

legislative renewal, for this reason, choose to analyse the changes ruled in the new 

procedure code. These changes lead to the obstacle of acknowledgement that will 

eventually result in an increase in the volume of appeals which goes against all foreign 

legal reforms of the same nature. 

 

Key-words: Superior Court of Justice; judge acklowledgment; volume of appeals; appeals 

filters; New Procedure Code. 
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1.  INTRODUÇÃO 

O Processo Civil brasileiro vive o limiar de um novo tempo, destacado pela 

promulgação do Novo Código de Processo Civil (CPC/15), que regula institutos oriundos 

tanto do sistema de civil law como de common law, instituindo código híbrido entre estes 

dois mundos. As grandes linhas do novo diploma pretendem solucionar, por caminhos 

novos, problemas antigos como a morosidade e o congestionamento do judiciário, que vêm 

se agravando com o passar do tempo. 

 Assim, no âmbito deste trabalho, procura-se estudar algumas dessas alterações 

tanto no cerne estrutural quanto funcional das cortes de vértice brasileiras, mas colocando 

especial atenção no juízo de admissibilidade desenvolvido nos recursos destinados aos 

tribunais de vértice. 

 Para tanto, a pesquisa inicia pelas cortes de vértice, na definição de modelos de 

cortes e suas características, percorrendo evoluções históricas importantes e procurando 

localizar na experiência estrangeira as estruturas que inspiraram o judiciário brasileiro e os 

demais países latino-americanos cuja semelhança cultural é inegável. 

 Avança-se, posteriormente, para o desenvolvimento dos tribunais de cúpula no 

Brasil, ingressando na história das cortes e permitindo a compreensão conjuntural do 

sistema, com a delimitação da herança portuguesa, bem como das influências norte-

americanas e seus reflexos no papel dos nossos tribunais superiores e dos recursos a eles 

direcionados, notadamente recurso extraordinário e recurso especial. É possível, a partir 

disso, verificar os desvios de rota e eventuais adaptações que estão contribuindo para o 

aumento do volume de recursos. 

 Para tanto, faz-se necessário desde logo relembrar que os recursos excepcionais, ou 

de estrito direito
1
, diferenciam-se dos recursos ordinários em termos de amplitude, pois 

embora sejam instrumentos destinados ao controle da uniformidade de interpretação da 

Constituição e da lei infraconstitucional, veiculam apenas questões de direito, restringindo 

a análise dos fatos aos julgadores das instâncias inferiores, ainda que eventual 

compreensão equivocada do litígio naquelas instâncias tenha gerado injustiças.

                                                 
1
 Nomenclatura utilizada por Rodrigo Barioni na sua obra “Ação rescisória e recursos para os tribunais 

superiores”. (BARIONI, Rodrigo. Ação rescisória e recursos para os tribunais superiores. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2010. p. 167).  
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 A eventual vocação desses tribunais para realização de justiça talvez seja a chave 

para que ingressemos na difícil apreensão do papel desempenhado pelas cortes de vértice e 

na expectativa da função a ser realizada por elas, isso porque a prática do dia forense 

sugere que tais cortes estejam sendo visualizadas como terceira instância. Todavia, a 

história autoriza dizer que a escolha por esse caminho não só é perniciosa como também 

equivocada, pois desnatura a corte, abrindo suas portas para recursos que não poderiam 

acessá-la, aumentando sua atribuição, perturbando a ordem e aumentando o volume de 

trabalho. 

 

 O excesso no volume de recursos gera consequências diretas na admissibilidade 

recursal, provocando a exacerbação de técnicas para contenção de processos, por meio da 

potencialização de requisitos como: protocolos ilegíveis, pagamento parcial das custas 

recursais, dentre outros. O caráter não jurisdicional destas técnicas, denominadas de 

jurisprudência defensiva, é inegável, reclamando a eliminação de tal prática.  

Por outro lado, embora a jurisprudência defensiva deva ser eliminada/mitigada, por 

não configurar técnica aceitável de contenção do volume, o mesmo não vale para os 

demais “filtros” de admissibilidade. É da natureza das cortes de vértice a existência de 

filtros, o que pode ser facilmente visualizado na experiência estrangeira. Assim, é 

necessário que se compreenda o exato papel dos filtros, mecanismos criados para separar o 

que deve (ou não) ser analisado e julgado por essas cortes. Para tanto é necessário delimitar 

a estrutura funcional desses organismos judiciários excepcionais, extraindo deles sua 

verdadeira vocação.  

Estabelecidas as premissas históricas e alguns conceitos dogmáticos, procura-se 

analisar as necessidades que antecederam o Novo CPC, bem como as iniciativas reguladas 

pelo legislador, seja com o viés de resolver alguns pontos nevrálgicos na operação do 

sistema da admissibilidade recursal, ou a delimitação de atividade e alcance das decisões 

superiores refletindo nas demais estruturas judiciais. 
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Pode se dizer que o fenômeno da jurisprudência defensiva foi tratado como 

patologia a ser superada, mas os remédios utilizados contra tal mal foram apenas 

paliativos, pois não se solucionou o agente causador da doença, a litigiosidade. Não se 

imagina, contudo, que seja por meio de uma reforma legislativa que a litigiosidade será 

controlada, mas um dos braços desse caminho passa pela atenção do legislador a 

inviabilidade de funcionamento que os tribunais brasileiros vêm enfrentando. 

Contudo, o volume de recursos não foi freado com técnicas no juízo de 

admissibilidade, não se buscou criar entraves, ao contrário, buscou-se neutralizar os filtros 

excessivos, descortinando o judiciário e pretendendo solucionar o problema de forma 

indireta por meio de técnicas limitantes que engessarão e, dentro dos vícios de julgamento, 

simplificarão demandas de forma demasiada. 

A esperança do STJ é ver aprovada a PEC 209/2012 que regulará filtro legítimo, 

alinhado à repercussão geral, que possibilitará o controle das matérias que serão apreciadas 

pelo Tribunal. De outro lado, o STF teve expandida sua competência e, mesmo com a 

repercussão geral, não parece que haverá diminuição no número de recursos que lhe serão 

enviados na vigência do CPC/15.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Exposto o histórico das cortes, identificadas as regras de admissibilidade dos 

recursos excepcionais e os problemas que vinham sendo enfrentados nesta seara, bem 

como as pretensas soluções reguladas no CPC/15, cabe indagar: é possível enquadrar as 

cortes brasileiras em um modelo de corte? 

Seria temerário estabelecer qual o modelo de cortes de vértice existe no Brasil hoje. 

É possível dizer que já houve corte de cassação, quando da origem das instituições 

judiciais (ainda que não no modelo puro, visto as dificuldades inerentes a essa espécie), é 

possível dizer também que houve corte de revisão, vide o recurso de revistas de graça 

especial e especialíssima que analisava a justiça ou injustiça no caso concreto. Mas, 

atualmente, o que há? 

Parece estarmos diante de um gênero híbrido, não se trata de cassação pura, pois 

estando madura a causa, é possível ajustar interpretações equivocadas, alinhar 

entendimentos, enfim, resolver o caso na própria corte de vértice sem reenvio. Contudo, 

entende-se equivocado afirmar – como sustenta Nery – que as cortes superiores brasileiras 

se enquadram no modelo da revisão, quando superado o juízo de admissibilidade, 

comportando-se como corte de apelação
411

. Isso porque, se válida a premissa, toda a 

preocupação do legislador em criar precedentes e garantir o limite de atuação dos tribunais 

superiores seria em vão, pois na prática seriam mesmo terceiras instâncias. 

E não são terceiras instâncias. A Constituição ao regular a competência do STF e 

do STJ estabeleceu sua competência excepcional, conferindo-lhes a guarda dos textos 

(constitucional e legal), mediante interpretação e uniformização. E essas atividades 

nomofilácicas dependem de alguns requisitos restritivos, relativamente ao exame da 

matéria, para que sejam realizadas.  

O requisito essencial para que seja viável a atividade das cortes, é o 

prequestionamento, requisito de admissibilidade por excelência, pois seria inviável a 

                                                 
411

 NERY JR, Nelson. e Rosa Maria Andrade. Comentários ao código de Processo Civil, São Paulo. RT, 2015, 

p. 2174. 
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realização da interpretação ou da uniformização do entendimento exarado pelos juízos 

inferiores caso a matéria mesmo impugnada não tivesse sido decidida. Isso porque, os 

tribunais não estão examinando as inconformidades das partes com o resultado final da 

demanda, mas a correta aplicação da lei ou da constituição pelos órgãos inferiores no 

julgamento dos casos concretos. Da mesma forma, sua função é uniformizar entendimentos 

pronunciados pelos tribunais da federação, a fim de homogeneizar o resultado, 

promovendo assim, igualdade e segurança jurídica. 

Assim, partindo do sistema a que estamos ligados (civil law), que concebe dois 

tipos de modelos de cortes, parece seguro afirmar que as cortes brasileiras oscilam entre 

tribunais de cassação e revisão dentro dos limites do prequestionamento e da vedação do 

reexame fático, que conferem a especialidade desses tribunais, afastando-os do modelo de 

terceira instância.  

Há quem sustente outro caminho. Daniel Mitidiero formula tese, na linha 

doutrinária sustentada por Michele Taruffo no âmbito da Corte de Cassação italiana, sobre 

a necessidade de migração das cortes de vértice brasileiras para o status de cortes 

supremas. A tese do doutrinador é migrar do modelo de cortes de controle para o de cortes 

de interpretação, aproximando os tribunais brasileiros do paradigma norte-americano, 

tornando-se verdadeiras cortes de precedentes, em que o exame não tem limites entre 

questões de fato e de direito, mas a escolha sobre o que julgar deve transcender o caso 

concreto, cabendo à própria corte decidir os casos que serão, por ela, apreciados 
412

.  

A solução de alçar as cortes superiores brasileiras ao modelo de cortes supremas 

dependeria de reforma constitucional que alterasse profundamente as bases em que 

construídas as estruturas das cortes brasileiras. Nesse sentido, Ovídio Batista, no ano de 

2006, ao publicar artigo sobre fundamentação, já manifestava que o futuro de nossos 

tribunais supremos dependeria de uma urgente reforma constitucional, a fim de modernizá-

los e ampliar sua capacidade de exame, incluindo nessa capacidade o controle da 

                                                 
412

 MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da jurisprudência ao 

precedente. pp. 94-102. 
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motivação fática das sentenças.
413

 O que, no seu entender, auxiliaria no controle do volume 

de recursos. 

Seja como for, a recente reforma vivenciada no Brasil deu-se em nível 

infraconstitucional e, por isso mesmo, as inúmeras e colidentes interpretações sobre qual o 

papel das cortes regulado no CPC/15 deve ser apreciada cum grano sallis. Isso porque o 

CPC não tem competência para alterar o papel das cortes e, por isso, não é possível 

concluir que o artigo 1034 alterou a função por elas desempenhada, seja no âmbito da 

atividade ou na profundidade do efeito devolutivo. A regra, não obstante imprecisões 

semânticas, segue a mesma, na linha do que foi sustentado por Cássio Scarpinella Bueno, 

conforme referido no capítulo anterior. 

A afirmação de que o Novo CPC não pode e, portanto, não alterou o papel das 

cortes de vértice brasileiras não desafirma a inegável iniciativa do legislador de fomentar e 

buscar – de certa forma – regular a cultura dos precedentes no Brasil, inserindo nas corte 

superiores a figura do precedente.  

A priorização do julgamento do mérito do recurso é uma das marcas do CPC/15, 

técnica direcionada a todos os graus de jurisdição, a fim de vincular os entendimentos 

pacificados nas cortes de vértice desde a origem dos julgamentos (singulares ou 

colegiados) em primeiro e segundo graus de jurisdição. O objetivo do legislador foi, a 

partir da criação dos precedentes à brasileira, tornar as decisões mais previsíveis, os 

julgamentos mais céleres e evitar que os impasses sejam resolvidos apenas nas cortes de 

vértices, quando já tiver posição por elas pacificada a orientar os demais órgãos 

jurisdicionais. 

Aqui, vale destacar que, embora não haja consenso doutrinário quanto à eficácia do 

artigo 927 do CPC/15, que estabelece os precedentes, dentro da racionalidade do código, 

não parece ter espaço para dúvidas quanto às intenções do legislador sobre a necessidade 

de observância por parte dos órgãos inferiores aos entendimentos formados nas cortes 

superiores. Diga-se, que este é o ponto de intersecção entre a reforma na admissibilidade 

recursal realizada no Novo CPC e o papel das cortes de vértice, pois as medidas adotadas 

                                                 
413

 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio. Fundamentação das sentenças como garantia constitucional. Revista 

Magister de Direito Civil e Processual Civil. Porto Alegre, v. 10, jan/fev. 2006. p. 6-29 
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pelo legislador foram voltadas a flexibilizar a admissibilidade, priorizando o julgamento de 

mérito como técnica de contenção indireta dos recursos. Ou seja, os precedentes à 

brasileira seriam “filtros indiretos”, controlando as decisões de mérito, evitando 

(teoricamente) a subida de recursos aos tribunais de vértice, já que a posição das cortes 

estaria refletida na decisão de primeiro e segundo graus, dispensando sua manifestação no 

final do trâmite recursal. 

Embora seja possível identificar a intenção do legislador e enquadrar o precedente 

à brasileira (artigo 927 do CPC/15) como filtro indireto, o novo diploma legal brasileiro 

não parece ter solucionado o problema do volume, ou seja, não terá potencial para diminuir 

a iniciativa recursal. Isso porque as reformas no âmbito da admissibilidade buscaram 

destravar os óbices criados pela jurisprudência defensiva, elencando cada uma das causas 

apontadas na jurisprudência como fundamento para não conhecer o recurso, criando norma 

que coíbe a inadmissibilidade naqueles casos específicos. Ocorre que a jurisprudência 

defensiva é sintoma da litigiosidade, e como tal, não parece estar controlada por normas 

específicas. O combate à jurisprudência defensiva depende de mecanismos que 

neutralizem ou amenizem a litigiosidade, grande responsável pelo crescimento de 

fenômenos como este.  

 Ao analisar os filtros criados em outros países, verificou-se o fortalecimento de 

contenções legítimas, benéficas e que limitam o acesso aos tribunais no âmbito da 

admissibilidade, a fim de preservar sua excepcionalidade e não vê-los transformados em 

terceira instância. 

 Infelizmente as estatísticas no âmbito do volume de recursos exigem tempo, razão 

pela qual a verificação em números para que se possa aferir o funcionamento das 

estratégias do legislador exigirá mais tempo de espera. Embora o CPC/15 esteja em vigor 

há quase um ano, os reflexos de suas previsões ainda são incipientes. Seja como for, e sem 

a pretensão de exercitar presciência, o volume não deve diminuir, mas aumentar. O mal 

que acomete as cortes é a cultura demandista e as reformas legislativas são apenas um dos 

braços que tem de conter tal problema. Ademais, mesmo com a pretensão de ter 

solucionado os entraves excessivos da jurisprudência defensiva, ao que tudo indica o 

problema não morreu, pois este fenômeno assemelha-se à Hidra de Lerna, e, portanto, 
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tendo uma de suas cabeças cortadas, outras nascerão naquele mesmo lugar a fim de 

desempenhar o papel daquilo que se imaginou neutralizado. 

 Espera-se que as previsões estejam erradas, e que o CPC/15 seja realmente efetivo 

em suas reformas. Contudo, o prognóstico não é positivo.  
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