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RESUMO: O presente artigo tem por intuito apresentar como o Novo 

CPC vem compatibilizando a sua principiologia, especialmente a 

primazia do mérito (sobre a forma), com as práticas judiciárias que, 

em seu conjunto, ficaram conhecidas como “jurisprudência 

defensiva”. O recorte do trabalho está voltado para a discussão sobre 

os recursos cíveis e, mais especificamente, sobre como os Tribunais 

vêm incorporando a flexibilidade dos requisitos recursais introduzida 

pelo Novo CPC, com a cultura da supervalorização da forma sobre o 

mérito, até então vigente. A pesquisa, de base doutrinária e 

jurisprudencial, descreve os ruídos e choques verificados entre a 

implementação de uma nova ideologia, que prioriza o julgamento de 

mérito e, portanto, valoriza o conteúdo da discussão do processo sobre  
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forma sobre o conteúdo. Os resultados decorrem da análise de casos 

concretos que demonstram a reatividade que a nova ideologia 

processual vem sofrendo na prática. A análise da jurisprudência do 

TJERJ e do STJ permitiu perceber que a cultura do CPC/1973 ainda 

sobrevive à ideologia processual do CPC de 2015.  

 

PALAVRAS CHAVES: Jurisprudência defensiva, novo CPC, 

primazia da resolução de mérito. 

 

ABSTRACT: This paper aims to present how the Brazilian Code of 

Civil Procedure (CPC) has harmonized his principiology, especially 

the  primacy of the merit (over form), with the judicial practices that, 

as a whole, became known as “defensive case law”. The work outline 

its aimed at the civil appeals, specifically how the Courts has been 

incorporating the flexibility of appeal requirements introduced by the 

New CPC, in the culture that overvalued form over merit. The 

research, of doctrinal and case law basis, describe the clash and noise 

verified between the new ideology, that prioritizes the merit judgment, 

therefore, values the processes discussion content over the form, and a 

traditional legal culture, that regards form over merit. The outcomes 

come from case analysis, that evidences the reactivity that the new 

ideology of procedure is subjected to, in practice. A TJERJ and STJ 

case law analysis leaded to the perception of a CPC/1973 culture 

survives the CPC/2015 procedure ideology influence. 

 

KEYWORDS: Defensive case law, new CPC, primacy of merit 

resolution. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem por intuito apresentar como o Novo CPC vem 

compatibilizando a sua principiologia, especialmente a primazia do mérito (sobre a forma), 
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com as práticas judiciárias que, em seu conjunto, ficaram conhecidas como “jurisprudência 

defensiva”
2
. O recorte do trabalho está voltado para a discussão sobre os recursos cíveis e, 

mais especificamente, sobre como os Tribunais vêm incorporando a flexibilidade dos 

requisitos recursais introduzida pelo Novo CPC, com a cultura da supervalorização da forma 

sobre o mérito, até então vigente. 

O “Novo” Código de Processo Civil foi um projeto de lei desenvolvido em um 

debate de longos anos, começando, o seu anteprojeto, em 2013.  

E, embora possa haver diversas críticas a ele dirigidas, como a qualquer outra lei, é 

inegável não só o apuro técnico de seus legisladores, como também o trabalho realizado no 

sentido de, empiricamente, tentar melhorar as práticas judiciárias.  

Desse trabalho, resultaram não apenas inovações pontuais, mas também uma 

sistemática totalmente nova, muito mais voltada à instrumentalidade do processo do que o 

código antecessor; estando, o seu arcabouço, balizado por um novo princípio: “a primazia da 

resolução do mérito”.  

O código, porém, não se encontra em um vácuo.  

As suas disposições vêm para uma sociedade jurídica pré-existente ao código, com 

operadores cujas práticas já se encontram solidificadas e incorporadas em um ethos 

específico. 

Nessa linha, o trabalho aqui desenvolvido pretende descrever os ruídos e choques 

entre a implementação de uma nova ideologia de processo (primazia do mérito) e o confronto 

com uma cultura estabelecida (primazia da forma). 

É justamente a reação dos operadores ao código que configura o objeto desse artigo. 

Especificamente, discute-se a reação dos tribunais quanto à aplicação de entendimentos 

reconhecidos como Jurisprudência Defensiva; e o quanto a sua lógica sobrevive, apesar do 

Novo CPC.  

Este trabalho se divide, então, em quatro itens. No primeiro, aborda-se a organização 

dos Tribunais estudados - Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e Superior Tribunal de Justiça 

- para contextualizar o espaço da pesquisa. Em seguida, trabalha-se o conceito de 

Jurisprudência Defensiva, suas origens, e como esta se manifestava sob a égide do código 

anterior. No terceiro item, faz-se uma análise do novo paradigma sobre o qual o CPC de 2015 

se sustenta, descrevendo-se as inovações que o código trouxe, especificamente quanto ao 
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exame do mérito dos recursos, através de decisões que priorizam o rigor da forma. Caracteriza-se pela rigidez 

excessiva quanto aos requisitos de admissibilidade recursal, em prejuízo da análise de mérito dos processos. 
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combate à Jurisprudência Defensiva. E, por fim, apresenta-se uma série de casos concretos, 

analisados através de pesquisa jurisprudencial realizada na fase de vigência do novo CPC, a 

fim de descrever como os Tribunais vêm adaptando a nova principiologia do código com a 

cultura jurídica dos Tribunais e dos operadores do Direito. 

 

1. O PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO: CONTEXTUALIZANDO O CAMPO DA 

PESQUISA 

 

 Neste item, aborda-se a organização dos Tribunais estudados - Tribunais de Justiça e 

Superior Tribunal de Justiça - para contextualizar o espaço da pesquisa. 

 

1.1. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA E O PERCURSO REGULAR DO PROCESSO 

 

Apenas para contextualizar e situar o campo da pesquisa que ensejou este trabalho, 

convém referenciar que o Poder Judiciário Brasileiro, embora uno, é composto por diversos 

órgãos, integrantes de Entes Federados distintos, sendo estes elencados no art. 92 da CRFB. A 

Constituição também traz o regramento desses órgãos e suas competências. Em linhas bem 

gerais, estes órgãos podem ser divididos entre aqueles conglobados nas Justiças 

Especializadas (Militar, Trabalhista, Eleitoral), cada uma com uma competência definida e 

específica, e aqueles relacionados à Justiça Comum, que possui atribuição residual.  

Na Justiça Comum, outra classificação é cabível e diz respeito às competências da 

Justiça Federal, previstas no art. 109 da CRFB, e as das Justiças Estaduais, sendo, ambas, 

independentes. 

Em termos de organização judiciária, a Justiça Estadual é formada por um Tribunal 

de Justiça, que possui organização interna própria, exarando inclusive, jurisprudência própria. 

Em primeira instância, na Justiça Estadual, encontram-se os Juízes de Direito, cuja 

competência quanto à matéria e região geográfica é regulada pelo Código ou pela Lei de 

Organização Judiciária de cada TJ, além do próprio Código de Processo Civil.  

Estes juízes estaduais atuam como primeira instância julgadora da maioria dos 

processos judiciais, excetuados aqueles cuja atribuição originária é dos órgãos colegiados (art. 

125 § 1º CRFB). 

Em segunda instância, grosso modo, se encontram as Câmaras, formadas por 

Desembargadores (magistrados com atribuição recursal). A elas cabe, via de regra, o 

julgamento dos recursos interpostos em face das decisões dos Juízes de Direito, sejam elas 
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interlocutórias, quando, em algumas hipóteses, é cabível o recurso de Agravo de Instrumento, 

art. 1015 do CPC, ou resolutivas, quando é cabível o recurso de Apelação, arts. 1009 e ss.. Ou 

seja, as Câmaras revisam, de modo colegiado, as decisões dos juízes singulares. 

A análise dos recursos é constituída, basicamente, de dois momentos: (1) juízo de 

admissibilidade (de competência do Relator, em um primeiro momento); (2) juízo de mérito 

(de competência do colegiado, salvo hipóteses excepcionais, que autorizam a decisão 

monocrática – art. 932 CPC). 

A regra geral dos processos no tribunal é o princípio da Colegialidade, ou seja, a 

garantia que o jurisdicionado tem de que as decisões judiciais monocráticas serão revistas por 

um órgão colegiado. Mesmo nas hipóteses excepcionais que autorizam o julgamento singular 

pelo Relator, art. 932 CPC, ainda assim, a garantia do colegiado está assegurada a posteriori, 

na ocasião do Agravo Interno (art. 1021). A título ilustrativo, o STF já destacara a relevância 

da colegialidade em julgamento realizado na Corte:  

 
Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, 

monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, 

o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao 

Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em 

decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, 

intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão 

incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. O 

reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da 

causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para 

os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), 

recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus 

Juízes. (STF, MS 28.097 AgR/DF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. 

11.05.2011). 

 

1.2. O STJ E O TRÂMITE PROCESSUAL NA CORTE SUPERIOR 

 

O Superior Tribunal de Justiça, criado com a Constituição da República de 1988, 

modificou a estrutura do Poder Judiciário, em âmbito nacional, introduzindo um segundo 

tribunal superior com atuação na jurisdição comum, onde antes apenas o Supremo Tribunal 

Federal existia (art. 105 CRFB/88). 

Ao STJ foram conferidas, além de certas atribuições originárias específicas, a função 

de instância recursal final quanto à interpretação da legislação federal. Ou seja, o STJ julga 
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recursos advindos dos Tribunais Federais e de Justiça, garantindo a uniformidade da 

interpretação da legislação federal
3
-
4
 

O STJ é formado por 33 Ministros, divididos em 3 seções temáticas, 

respectivamente, sobre direito público e previdenciário; privado e penal, sendo certo que a 

esse reduzido número de Ministros recai uma carga massiva de processos. 

Apenas a título ilustrativo, vale dizer que no ano de 2016, os Tribunais Superiores 

receberam 522 mil novos processos, tendo tido uma taxa de produtividade de 100 por cento 

(isto é, o número de baixas/arquivamentos em relação ao número de novos processos), mas, 

ainda assim, têm 687 mil processos pendentes. E especificamente quanto ao Superior Tribunal 

de Justiça, cada ministro teve uma carga de 10.247 processos durante o ano de 2016, número 

acachapante
5
. 

Frente a essa carga massiva de processos, o Superior Tribunal de Justiça, assim como 

outros órgãos colegiados, inclusive os Tribunais de Justiça e Federais, desenvolveram, ao 

longo da vigência do Código de Processo Civil de 1973, posicionamentos protecionistas de si 

mesmos, ou melhor, de sua alta carga de trabalho e do acervo inadministrável de processos 

judiciais que recebem a cada ano, adotando postura que se convencionou denominar de 

“jurisprudência defensiva”, objeto deste estudo. 

 

2. A JURISPRUDÊNCIA DEFENSIVA 

 

A jurisprudência defensiva consiste, basicamente, em um conjunto de entendimentos 

que obstaculizam o exame do mérito dos recursos, através de decisões que priorizam o rigor 

da forma. Caracteriza-se pela rigidez excessiva quanto aos requisitos de admissibilidade 

recursal, em prejuízo da análise de mérito dos processos. 

O fenômeno da Jurisprudência defensiva se configura por entendimentos formados 

pelos órgãos recursais, especialmente os Tribunais Superiores, que buscam impedir a 

admissibilidade e obstaculizar o julgamento de mérito dos recursos, por questões puramente 

formais.  

                                                           
3
 O que da característica própria ao STJ são suas atribuições de controle da inteireza positiva, da autoridade e da 

uniformidade de interpretação da lei federal, consubstandociando-se aí jurisdição de tutela do principio da 

incolumidade do Direito objetivo que “constitui um valor jurídico – que resume certeza, garantia e ordem – valor 

esse que impõe a necessidade de um orgão de cume e um instituto processual para a sua real efetivação no plano 

processual. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 37 ed. São Paulo: Malheiros, 

2014. 
4
 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014, p. 981/982. 
5
 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2017: ano-base 2016  - Brasília: CNJ, 2017. 
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Denomina-se jurisprudência defensiva o posicionamento dos Tribunais, 

especialmente os superiores (STF e STJ), que coloca aspectos puramente 

técnicos ou excessivamente formais como obstáculo para o exame de mérito 

dos recursos. Tal comportamento possui um propósito claro, que é desafogar 

as cortes diante da enorme quantidade de processos que chegam diariamente 

para julgamento.
6
 

 

A análise dos requisitos formais de um ato processual de forma precípua à análise de 

seu mérito é comum à atividade jurisdicional, de forma geral, porém, a diferença quanto à 

Jurisprudência Defensiva, diz respeito à supervalorização das formalidades frente ao mérito.  

A razão de ser destes posicionamentos que obstaculizam o julgamento do mérito 

recursal foi a busca por barrar a sobrecarga processual, mazela do judiciário brasileiro. 

Como já discutido anteriormente, o número de causas que ingressam no Poder 

Judiciário todos os anos é imenso e tem aumentado, não demonstrando sinais de reversão. 

Intimamente ligado ao aspecto da sobrecarga se encontra a morosidade processual, que se 

configura como um verdadeiro dilema de causalidade
7
. 

Nos órgãos colegiados superiores se torna especialmente complexa a gestão desse 

acervo. 

Dessa forma, os tribunais, ao longo da vigência do Código Buzaid, buscando evitar a 

análise meritória dos recursos, produziram suas Jurisprudências Defensivas. 

Caso clássico, que ficou conhecido no mundo jurídico, trouxe essa discussão e 

explicitou o problema vivenciado pelos jurisdicionados e pelo STJ. Trata-se do Voto do 

Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, no AgRg no RECURSO ESPECIAL 382.736 

- SC:  

Nós somos os condutores, e eu - Ministro de um Tribunal cujas decisões os 

próprios Ministros não respeitam - sinto-me, triste. Nas praias de Turismo, 

pelo mundo afora, existe um brinquedo em que uma enorme bóia, cheia de 

pessoas é arrastada por uma lancha. A função do piloto dessa lancha é fazer 

derrubar as pessoas montadas no dorso da bóia. Para tanto, a lancha desloca-se 

em linha reta e, de repente, descreve curvas de quase noventa graus. O jogo só 

termina, quando todos os passageiros da bóia estão dentro do mar. Pois bem, o 

STJ parece ter assumido o papel do piloto dessa lancha. Nosso papel tem sido 

derrubar os jurisdicionados. 

 

                                                           
6
 FREITAS, Theonio. O novo CPC e a jurisprudência defensiva. 2015. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/38552/o-novo-cpc-e-a-jurisprudencia-defensiva> Acesso em: 20/11/2017. 
7
 Tais problemas se originam de varias questões, sendo posssivel citar, de acordo com Marcelo Abelha 

Rodrigues: a crise estrutural, decorrente da insuficiencia dos recursos do Poder Judiciario frente a tarefa que tem 

de desempenhar, a ineficiencia na autogestão deste poder, em razão da falta de conhecimento administrativo dos 

seus membros, assim como a inadequação dos meios à resolução das demandas da sociedade moderna de massa. 

RODRIGUES, Marcelo Abelha - O Novo Cpc E A Tutela Jurisdicional Executiva (Parte 1) –Separata de : 

Revista de Processo, v. 244, São Paulo: RT, p. 87 – 150, Jun. 2015, p. 06. 
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Nessa linha, proliferaram orientações formalistas, como a inadmissibilidade de 

recurso interposto por advogado não regularmente constituído (em que pese o artigo 13 do 

CPC não fazer distinção a campo de sua aplicação); a exigência do número do processo de 

origem na guia de recolhimento das custas judiciárias, sem possibilidade de regularização; a 

impossibilidade de comprovação de feriado local após a interposição do recurso para os 

tribunais superiores; a intempestividade de recurso interposto antes da publicação em diário 

oficial do acórdão recorrido e o não conhecimento de recurso especial não ratificado após o 

julgamento de embargos de declaração da parte contrária, por exemplo.
8
 

Como se percebe, tais requisitos são puramente formais, não tendo real utilidade para 

o julgamento do mérito da causa. Embora se perceba uma razão prática racionalizável para 

sua existência, em razão da limitação real quanto à quantidade de processos que um tribunal 

consegue analisar, é certo que, juridicamente, não se consegue fundamentar os propósitos de 

um comportamento defensivo do Tribunal em relação aos seus próprios jurisdicionados. 

Trata-se de postura que se encontra em rota de colisão direta com os direitos dos 

jurisdicionados. 

Como será tratado a seguir, o novo Código de Processo Civil explicitou e consagrou 

em lei os argumentos levantados pela doutrina em oposição às práticas designadas como 

representativas do conceito de “Jurisprudência Defensiva”, tanto de ordem constitucional, 

quanto de teoria da doutrina processualista e este é o recorte do trabalho.
9
 

 

3. O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

 Como dito, o Novo CPC pretendeu introduzir no cenário do direito uma nova 

ideologia processual, que incorpora (ou pretende incorporar) as garantias constitucionais do 

processo às suas práticas. Esse movimento, intitulado “constitucionalização do processo”, é 

muito importante para compreender o objeto deste trabalho, de modo que este item 

apresentará esse contexto. 

 

3.1. CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL 

 

                                                           
8
 DELLORE, Luiz et al. A jurisprudência defensiva ainda pulsa no novo CPC. . 2013. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2013-set-06/jurisprudencia-defensiva-ainda-pulsa-codigo-processo-civil> Acesso 

em: 20/11/2017. 
9
 MAIA, Bárbara Lopes Amarante Campos. O Novo CPC defendendo-se da Jurisprudência Defensiva. 2016. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – faculdade de Direito da Universidade Federal 

Fluminense, Niterói. 
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Na tradição jurídica brasileira pré-constitucional, se seguia a noção francesa clássica 

de pensar a constituição como uma carta mais política do que jurídica, não se dando 

efetividade concreta às suas normas.  

Com isso, se atribuía singular importância aos codices, sendo clássica a frase 

enunciada no sentido que o Código Civil seria a constituição do direito privado, por 

exemplo
10

. Nesse diapasão, foi elaborado, então, o Código de Processo Civil de 1973. 

O advento de nossa atual Carta Magna, porém, alterou sensivelmente o sistema 

jurídico pátrio, nos moldes conhecidos como Neoconstitucionalismo, que tanto outorga 

caráter de direito subjetivo às suas normas, quanto por meio de sua sistemática de princípios, 

busca infundir-se no ordenamento como um todo.  

Nas palavras de Luiz Roberto Barroso: “A Constituição já não é apenas o documento 

maior do direito público, mas o centro de todo o sistema jurídico, irradiando seus valores e 

conferindo-lhe unidade”
11

. A Constituição se torna, assim, uma lente sob a qual todo o direito 

posto deve ser interpretado. 

No âmbito do da norma privada material, o Código Civil de 2002 efetivou tal 

infusão, trazendo o processo conhecido como constitucionalização do direito privado. Nele 

traz-se à legislação infraconstitucional privada, toda a principiologia da Constituição, relendo 

a norma civil à luz da sistemática garantista da CRFB/88. 

A legislação processual civil, por outro lado, não tinha passado por processo 

semelhante. Embora por via doutrinária e jurisprudencial tenha-se reinterpretado diversos 

dispositivos do Código de 1973 sob a ótica da Constituição Cidadã, é certo que, em sua letra 

fria, a norma processual continuava alheia a estes preceitos. Nesse sentido:  

 

Dessa forma, vê-se que com este fenômeno de entronização da Constituição 

Federal (LGL\1988\3) para o centro do ordenamento jurídico, sendo filtro 

necessário para o nascimento e aplicação de uma norma, que deve sempre 

estar vinculada a realização dos direitos fundamentais e princípios fundantes 

da carta maior fez com que o CPC (LGL\1973\5) fosse deslocado do seu 

papel central e deixasse de ser, ele mesmo, a referência primária na 

aplicação das regras de direito processual. Nesse diapasão tem-se que o 

CPC/1973 (LGL\1973\5) revela de forma inconteste esse descompasso com 

essa nova forma de aplicar o direito, ou seja, de enxergar o direito posto, 

pois, nos seus 1.211 artigos não há nenhuma, absolutamente nenhuma 

referência a algum princípio processual existente na Constituição Federal 

                                                           
10

 BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporaneo: os Conceitos Fundamentais e a 

Construção do Novo Modelo. 4ª ed. São Paulo: Saraiva. 2013, p 51/52. 
11

 Ibidem, p. 52 
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(LGL\1988\3), seja de 1988, seja na que estava vigente quando da sua 

entrada em vigor.
12

 

 

O Código de Processo Civil de 2015 buscou, então, corrigir esta incongruência
13

. E 

já em seu artigo primeiro, traduz a mudança de paradigma quanto ao tema:  

 

Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme 

os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da 

República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. 

 

Dessa forma, o legislador de 2015 inovou ao concretizar, na norma processual, o 

fenômeno da constitucionalização do direito
14

, o que, como analisaremos a seguir, tem 

especial relevância quanto aos princípios e direitos fundamentais de cunho processual 

previstos na Constituição de 88. 

 

3.2. A PRINCIPIOLOGIA PROCESSUAL CONSTITUCIONAL 

 

Nossa Constituição, como cediço, tem um caráter eminentemente analítico, 

enumerando preceitos sobre as mais diversas áreas do direito pátrio.  

Assim sendo, podemos destacar uma gama de disposições quanto ao direito 

processual, tais como, por exemplo, a proteção ao contraditório e à ampla defesa, no art. 5º 

inciso LV; a vedação à prova ilícita, no art. 5º, inciso LVI; o juiz natural, no art. 5º, inciso 

XXXVII; e os direitos fundamentais ao acesso à justiça, no art. 5º, XXXV, e ao devido 

processo legal, no art. 5º, LIV; sendo estes dois últimos, especialmente importantes para o 

enfoque que se pretende dar a este trabalho.  

Também denominado “direito à proteção judicial efetiva”, e trazido no texto 

constitucional com a seguinte redação: “Art. 5º, inciso XXXV: a Lei não excluirá da 

                                                           
12

 RODRIGUES, Marcelo Abelha - O Novo Cpc E A Tutela Jurisdicional Executiva (Parte 1) –Separata de : 

Revista de Processo, v. 244, São Paulo: RT, p. 87 – 150, Jun. 2015, p. 06. 
13

 A propria exposição de motivos do Codigo trata especificamente do tema: Os princípios e garantias 

processuais inseridos no ordenamento constitucional, por conta desse movimento de “constitucionalização do 

processo”, não se limitam, no dizer de LUIGI PAOLO COMOGLIO, a “reforçar do exterior uma mera „reserva 

legislativa‟ para a regulamentação desse método [em referência ao processo como método institucional de 

resolução de conflitos sociais], mas impõem a esse último, e à sua disciplina, algumas condições mínimas de 

legalidade e retidão, cuja eficácia é potencialmente operante em qualquer fase (ou momento nevrálgico) do 

processo” (Giurisdizione e processo nel quadro delle garanzie costituzionali. Studi in onore di Luigi Montesano, 

v. II, p. 87-127, Padova, Cedam, 1997, p. 92). Assim como: 1) A necessidade de que fique evidente a harmonia 

da lei ordinária em relação à Constituição Federal da República fez com que se incluíssem no Código, 

expressamente, princípios constitucionais, na sua versão processual. Por outro lado, muitas regras foram 

concebidas, dando concreção a princípios constitucionais, como, por exemplo, as que prevêem um 

procedimento, com contraditório e produção de provas, prévio à decisão que desconsidera da pessoa jurídica, em 

sua versão tradicional, ou “às avessas”10. 
14

 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. Pg.  109. 
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apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito”, pode-se definir o acesso à justiça 

como sendo o direito do cidadão à uma decisão judicial que efetive o direito material 

pleiteado
15

.  

Já o devido processo legal, em sua faceta substancial, garante ao jurisdicionado que 

tenha uma prestação judicial de acordo com os ditames legais
16

. 

 Destas previsões desdobram-se diversas outras facetas, dentre elas, o direito/garantia 

ao “duplo grau de jurisdição” (consubstanciado na previsão e na possibilidade de revisão das 

decisões judiciais por um órgão colegiado), sendo este necessário à garantia do contraditório e 

da ampla defesa. Nesse sentido: 

 

A garantia ao duplo grau de jurisdição está implicitamente prevista na 

Constituição, seja como consectário do devido processo legal – o exercício 

do contraditório em face da decisão recorrida -, seja em decorrência da 

previsão constitucional de tribunais de superposição, aos quais foi conferida 

competência recursal
17

 

 

Aqui, não se irá tratar da discussão quanto ao grau de obrigatoriedade do duplo grau 

de jurisdição, isto é, se o mesmo deve se dar em todas as situações, independentemente de 

previsão expressa de recurso, ou apenas em casos legalmente previstos. Tratar-se-á apenas 

dos casos onde já se encontra na legislação a previsão de recurso judicial, especificamente nos 

TJ‟s e no STJ.  

Nessa medida, este trabalho pretende explicitar esse aparente paradoxo, que marca, 

de um lado, a garantia dos jurisdicionados de terem acesso aos Tribunais, através do duplo 

grau de jurisdição, e, de outro lado, as posturas defensivas desses mesmos Tribunais, que 

visam obstaculizar e impedir o acesso desses jurisdicionados, através da supervalorização dos 

requisitos formais de admissibilidade em relação ao mérito do recurso. Fundamentadas, não 

em razões jurídicas solidas, mas sim em uma perspectiva utilitarista dos órgãos colegiados, 

percebe-se que essa postura da jurisprudência defensiva é inconstitucional, uma vez que se 

apresenta contrária aos direitos fundamentais dos jurisdicionados. 

                                                           
15

 A interpretação do princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/1988) não pode se limitar, portanto, à 

mera possibilidade de ingresso em juízo; ao contrário, esse princípio deve ser interpretado compreendendo a 

noção ampla do acesso à ordem jurídica justa, para a qual converge todo o conjunto de princípios e garantias 

constitucionais fundamentais do processo. E, para que se obtenha essa “garantia-síntese”, o constituinte 

positivou na lei maior uma série de princípios e garantias, impondo várias exigências ao sistema processual por 

meio de um conjunto de disposições que convergem para esse fim. DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de 

Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 113 
16

 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 118. 
17

 Ibidem, p. 147. 
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Ou seja, pensar em duplo grau de jurisdição e em acesso aos tribunais, como garantia 

de direitos, é algo que colide com as práticas relacionadas à jurisprudência defensiva, na 

medida em que, enquanto a CRFB/88, normativamente, abriu as portas dos Tribunais para a 

sociedade, o Poder Judiciário, através desses mesmos Tribunais, parece estar fechando essas 

portas, ao obstaculizarem o acesso às instancias recursais, por motivações formais, impedindo 

a análise de mérito processual. Eis a problemática que ensejou a elaboração deste trabalho. 

 

3.3. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

 

O Codice Processualista de 2015, mais do que apenas alterar as disposições de seu 

predecessor, realizou uma verdadeira mudança de paradigma. Suas disposições seguiram uma 

ideologia una, voltada à celeridade e à instrumentalidade de formas, buscando amenizar a 

excessiva tecnicidade do diploma anterior. 

Na esteira dessa mudança de paradigma e de ideologia processual, um dos princípios 

mais emblemáticos é o Princípio da Primazia da Resolução do Mérito, previsto, na parte geral,  

no art. 4º, CPC/2015. Especificamente quanto à fase recursal, tal princípio está expresso no 

art. 932, parágrafo único, que traz a seguinte redação: 

 
Art. 932 [...] parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o 

relator concederá prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado 

vício ou complementada a documentação exigível. 

 

Assim como no art. 938, parágrafo primeiro: 

 
Art. 938 [...] Parágrafo único. Constatada a ocorrência de vício sanável, 

inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a 

realização ou a renovação do ato processual, no próprio Tribunal ou em 

primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes. 

 

De tais dispositivos se percebe a intenção clara do legislador de criar um sistema 

processual que conceda às partes uma prestação jurisdicional efetiva, alinhada aos princípios 

constitucionais.  

A extinção do processo sem análise de mérito; ou, quanto aos recursos, a inadmissão 

dos mesmos por questões formais, não possibilita às partes a garantia da efetiva resolução de 

seu conflito, circunstância esta [garantia da efetiva solução do conflito] que é buscada pelo 

Novo CPC, de ideologia constitucional, e que, nessa linha, confronta a lógica até então 

vigente, e que alimentou e permitiu a criação da chamada “jurisprudência defensiva”, hoje 
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supostamente fadado ao fracasso, ou, ao menos, discursivamente, pretensamente, fadada ao 

insucesso. 

Tanto assim, que o art. 938 determina, quanto à Jurisprudência Defensiva, a 

obrigatoriedade de o Tribunal disponibilizar para a parte que interpôs o recurso, um prazo 

para retificar qualquer eventual vício sanável, possibilidade sem correspondência no código 

anterior.  

 
Sublinhe-se que essa possibilidade de emenda recursal não estava prevista na 

legislação anterior. Parte da doutrina considerava possível tal procedimento, 

por observância aos princípios da instrumentalidade das formas e do 

aproveitamento dos atos processuais, mas a jurisprudência defensiva dos 

tribunais superiores entendia exatamente o contrário.
18

 

 

Além das regras gerais acima dispostas, o legislador do Código atual também afastou 

casuisticamente diversos possíveis entendimentos que impedissem o acesso aos Tribunais,  

vedando-os explicitamente
19

. Pode-se aqui citar, por exemplo, o art. 1007, §7º, quanto ao 

preenchimento de custas de forma incorreta; o art. 1.017, §3º, quanto à falta de cópia de peça 

essencial; o art. 218, §4º, quanto ao recurso interposto antes do início do prazo; o art. 1.024, 

§5º, quanto à desnecessidade de ratificação posterior dos embargos de declaração, caso estes 

não alterem a conclusão do julgamento; e, por fim, o reconhecimento expresso legislativo do 

pré-questionamento ficto, no art. 1.025. 

 O legislador tomou especial cuidado, portanto, quanto a essas disposições, atacando, 

ponto a ponto, questões tradicionalmente usadas como jurisprudência defensiva.  

 Desse modo, percebe-se claro fundamento no princípio da primazia da resolução de 

mérito, mostrando-se, com isso, a proposta idealizada durante a elaboração do codice. 

 Destarte, ao menos em teoria, o Código de Processo Civil de 2015 parece ter 

inviabilizado a criação e a aplicação de Jurisprudências Defensivas nas práticas judiciárias, 

sendo o recorte deste trabalho voltado, então, a descrever, a partir desse aparato legislativo, 

como os operadores do Direito estão lidando com esses novos paradigmas, notadamente os 

magistrados com atuação nos Tribunais, a fim de verificar e perceber se (e como) tal diploma, 

CPC/2015, vem sendo recepcionado e interpretado pelos órgãos do Poder Judiciário,  mais 

especificamente, o TJERJ e o STJ. 

 

                                                           
18

 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 1720. 
19

 CHAVES, Luís Cláudio da Silva. O fim da Era da Jurisprudencia Defensiva. 2016 Disponível em: < 

https://domtotal.com/noticia/1032447/2016/06/o-fim-da-era-da-jurisprudencia-defensiva/> Acesso em: 
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4. ANÁLISE DE CASOS DE JURISPRUDÊNCIA DEFENSIVA QUE SOBREVIVEM 

AO NOVO CPC  

 

A pesquisa de base jurisprudencial apontou alguns exemplos de sobrevivência da 

jurisprudência defensiva, mesmo após a vigência do novo CPC. Os principais e mais 

recorrentes foram os seguintes, que serão pontualmente retratados nesse tópico: (1) A 

observância/sobrevivência dos requisitos de admissibilidade do CPC/73, em razão dos 

Enunciados Administrativos nº 02 e 03 do STJ; (2) A impossibilidade de comprovação 

posterior do feriado local para a admissão do recurso interposto; (3) A aplicação restritiva do 

ônus da dialeticidade; (4) A aplicação da multa por Agravo Interno manifestamente 

improcedente, do art. 1.021 § 4º CPC.  

Foram realizadas pesquisas jurisprudenciais diferentes para cada um desses temas, 

sendo os três primeiros casos mais focados no STJ e o último, no TJERJ.  

Todas as pesquisas de jurisprudência foram realizadas nos sites dos respectivos 

Tribunais, com base nos anos de 2016 e 2017, mais precisamente, 18/03/2016 até 15/11/2017. 

A primeira parte da pesquisa, realizada na busca livre de jurisprudências do site do 

Superior Tribunal de Justiça, usou como palavras-chave as categorias: “Enunciado 

Administrativo”, tendo 342 acórdãos, dentre os quais, muitos, não versavam sobre o objeto 

desta pesquisa, tratando de outras questões que não ligadas à inadmissão dos recursos. De 

forma complementar, utilizou-se a Pesquisa Pronta do STJ, cujo Tema foi: “Análise da 

aplicabilidade do Novo Código de Processo Civil - NCPC - no juízo de admissibilidade dos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/73”, onde foram agrupados 1031 acórdãos. 

Esta mesma dinâmica foi repetida com os temas seguintes, utilizando-se, respectivamente, os 

termos “feriado local”, cujo retorno foram 385 resultados, e “dialeticidade”, cujo retorno 

foram 381 resultados. Após, o mesmo processo de análise foi realizado para verificar a 

pertinância dos acórdãos ao objeto desta pesquisa. 

Por fim, quanto à pesquisa sobre “multa por agravo interno manifestamente 

improcedente”, esta foi realizada apenas no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Foi utilizado como termo de pesquisa o termo “Agravo Interno” e “multa”, no período 

temporal de 2016 a 2017, tendo retornado 2193 resultados, entre eles acórdãos e decisões 

monocráticas. 

 

4.1. O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL A QUO (OU AD QUEM?): A 

POLÊMICA E AS MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO RECÉM-APROVADA  
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Antes de discorrer sobre os casos de Jurisprudência Defensiva que vão ilustrar o 

argumento central deste trabalho, vale fazer um pequeno interregno sobre um tema que aponta 

um posicionamento dos órgãos de poder (e uma postura) semelhante ao que acredito existir 

nas práticas relacionadas à jurisprudência defensiva: trata-se da discussão que mobilizou o 

legislador acerca do momento e do órgão de jurisdição que deveria ser responsável pelo juízo 

de admissibilidade dos recursos excepcionais.  

A sequência de alterações legislativas sobre o tema, e o que ela demonstra sobre a 

forma como as instituições jurídicas brasileiras reagiram às mudanças do NCPC, foi um 

estopim para a elaboração deste trabalho, porque me causou enorme perplexidade.  

É que durante a redação do pré-projeto do Novo Código de Processo Civil, uma das 

principais frentes defendidas pelos juristas foi a retirada do juízo de admissibilidade dos 

recursos excepcionais (REsp e RE) pelo Tribunal a quo. Ou seja, a possibilidade de que os 

requisitos de admissibilidade recursais fossem competência do próprio tribunal ad quem, 

autorizando-se a subida automática dos recursos ao STJ e ao STF, por exemplo, e 

transferindo, para essas instâncias excepcionais, a apreciação da admissibilidade recursal, o 

que impediria o trancamento de tantos recursos nas esferas estaduais, como hoje acontece, 

alargando-se o filtro recursal, que vinha se estreitando enormemente [inclusive, com a ajuda 

da jurisprudência defensiva]. O fundamento dessa ideia era a supressão de “um novo foco 

desnecessário de recorribilidade.”
20

 [relacionado aos agravos de RESp e de RE, interpostos 

com a finalidade de destrancar os recursos que ficavam obstaculizados pela decisão de 

(in)admissibilidade na esfera do Estado].  

Como cediço, do juízo de inadmissibilidade em órgão recorrido sempre coube a 

interposição de agravo ao Tribunal recorrente (ARESp e ARE).  

Essa dinâmica, porém, se tornou a regra geral, notadamente no que se referia ao 

RESP e ao RE.  

Tais recursos eram massivamente indeferidos, possivelmente em função da própria 

prática da jurisprudência defensiva, e, dessa forma, tornava-se cada vez mais difícil acessar as 

Cortes Superiores, o que tornava quase automática a necessidade de interposição de agravo 

para destrancar os recursos, acrescentando-se ao trâmite recursal (sempre) uma etapa 

obrigatória ao prosseguimento do processo: o ARESp e o ARE. 

                                                           
20

 BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração de 

Anteprojeto de Código de Processo Civil. Código de Processo Civil : anteprojeto / Comissão de Juristas 

Responsável pela Elaboração de Anteprojeto de Código de Processo Civil. – Brasília : Senado Federal, 

Presidência, 2010. p. 26 
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Sensível a essa realidade, o texto original do NCPC acatou um posicionamento que 

depois não se consolidou, tendo sido extraído do CPC, por mudança legislativa posterior 

[como se verá], mas que pretendeu afastar expressamente o juízo de admissibilidade do 

Tribunal a quo, deslocando-o diretamente para o Tribunal ad quem e, com isso, permitindo o 

acesso imediato e direto às instâncias excepcionais, cabendo, às cortes superiores, a decisão 

de admissibilidade, ou não, do recurso interposto: 

 

Art. 1.030 Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o 

recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, findo o qual os autos serão remetidos ao respectivo 

tribunal superior. 

Parágrafo único. A remessa de que trata o caput dar-se-á 

independentemente de juízo de admissibilidade. 

 

Esta inovação, como dito, não sobreviveu sequer à entrada em vigor do diploma 

processual. Ainda durante o período de vacância deste, adveio a Lei 13.256/2016, que trouxe 

de volta o duplo juízo de admissibilidade recursal, alterando a redação original do art. 1.030 

CPC, ao adicionar, no inciso I do mesmo, a possibilidade de o Presidente ou Vice-presidente 

do tribunal recorrido negar seguimento ao recurso. 

Interessante trazer esta questão, mesmo apenas tangencial ao tema deste trabalho, em 

razão das similitudes de causas e efeitos. Quer dizer, a razão do retorno ao sistema do duplo 

juízo de admissibilidade tem vinculação direta e mesma origem da criação da Jurisprudência 

Defensiva, na medida em que, ambas as posturas visam lidar com o mesmo problema e têm o 

mesmo propósito (ainda que implícito e não declarável), qual seja, o de criar uma barreira à 

enxurrada de processos que constituem um acervo inadministrável e incontrolável de 

processos;  e têm, também, o mesmo efeito: impedir ou dificultar o acesso dos jurisdicionados 

ao tribunal recursal. 

Dessa forma, só por esse fato, já se percebia certa resistência das instituições às 

inovações trazidas pelo NCPC.  

Nessa linha, a seguir, tratarei de descrever e elucidar essa resistência, analisando 

casos concretos, fruto de análise jurisprudencial, onde se percebem entendimentos que 

ilustram e mantém viva a mesma lógica que cosolidou a ideologia da jurisprudência 

defensiva, que o novo CPC supostamente pretendeu extinguir [mas as práticas, não 

necessariamente]. 

 

4.2. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS Nº
s
 02 E 03 DO STJ 
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Em razão das inúmeras modificações procedimentais trazidas pelo Novo Código de 

Processo Civil, quando das vésperas do fim de sua vacância, o Superior Tribunal de Justiça, 

em sessão do Plenário, elaborou uma série de Enunciados Administrativos, que regularam 

uma miríade de questões quanto ao direito intertemporal relativo à aplicação do novo código. 

O fundamento principal que ensejou a aprovação destes enunciados foi a intenção de prevenir 

a incerteza jurídica advinda da análise dos casos limítrofes quanto à aplicação do NCPC. 

Na verdade, o STJ se posicionou até mesmo sobre a data que se deveria considerar 

como sendo o início da vigência do Código, que se consignou que seria 18/03/2016.  

Para além disso, dentre as questões limítrofes, destaca-se a análise dos requisitos de 

admissibilidade dos recursos, especialmente, se já interpostos na ocasião da data de entrada 

em vigor do Novo CPC, 18/03/2016, pois, os seguintes, obviamente, seguiriam as novas 

regras.  

Para tanto, foram elaborados os Enunciados administrativos nº 2 e 3: 

 
Enunciado administrativo n. 2 
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até 

então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

 

Enunciado administrativo n. 3 
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões 

publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de 

admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 

 

A regra geral quanto à aplicação de norma processual se encontra prevista no 

art. 14 do CPC, reiterando os posicionamentos de leis anteriores [como, por exemplo, o art. 6º 

da LINDB, que preceitua que “a lei processual terá validade imediata e geral, respeitando o 

ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido”], que previam a aplicação imediata 

da Lei processual quanto às ações em curso, respeitados os atos já praticados:  

 
Art. 14.  A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente 

aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as 

situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. 

 

Uma análise mais minuciosa traz Donizetti quanto ao tema, esmiuçando quando se 

considera os atos já praticados: 

 
O processo, do ponto de vista extrínseco, é constituído por uma sequência de 

atos processuais. Ajuizada a ação, por meio do protocolo da petição inicial, 
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todos os atos das partes pressupõem comunicação – citação ou intimação. O 

réu é citado para apresentar contestação, querendo. Da contestação o autor é 

intimado, para exercer a faculdade de formular a sua réplica, e assim por 

diante. A rigor, a lei que deveria reger o ato a ser praticado é a lei do 

momento da comunicação para a prática desse novo ato do processo. Esse é 

o sentido da expressão tempus regit actum. Exemplifica-se. As partes foram 

intimadas do julgamento da apelação no dia 15.03.2016, ainda, portanto, na 

vigência do Código de 1973. Como o acórdão reformou a sentença de mérito 

por maioria, de acordo com o art. 530 do CPC/1973 são cabíveis embargos 

infringentes. A intimação abre à parte a faculdade de praticar o ato 

subsequente, no caso a interposição de embargos infringentes, sob pena de 

operar o trânsito em julgado – este, no caso, o ônus da não interposição do 

recurso. Como a intimação ocorreu na vigência do Código de 1973, a 

faculdade é para se praticar o ato segundo a lei deste momento, ou seja, da 

intimação. A intimação, no caso, é o marco, o divisor de águas. Pouco 

importa que o prazo tenha transcorrido quase que integralmente na vigência 

da lei nova. Se a intimação se deu na vigência da lei velha será ela que vai 

regular integralmente a prática do novo ato do processo – o que inclui o 

cabimento, a forma e o modo de contagem do prazo.
21

 

 

Dessa forma, se percebe uma escolha do STJ, trazida pelos Enunciados 

administrativos, que tornam a publicação da decisão a ser impugnada como sendo o ponto 

divisor de águas para fixar a vigência das novas regras processuais.  

Assim, os enunciados interpretam e dão sentido à regra de direito intertemporal, não 

se caracterizando como mera norma de regimento interno, tendo importantes repercussões 

quanto às práticas judiciárias. 

Ao fazer isso, trazendo a data da publicação da decisão recorrida como marco 

temporal a ser observado para a definição da legislação a ser aplicada [e não, por exemplo, a 

data da interposição do recurso], o STJ manteve sob a égide do CPC/73 um número 

significativo de processos.  

E, como tratado nos enunciados, a característica mais marcante se dá quanto aos 

requisitos do juízo de admissibilidade. 

Embora não se pretenda adentrar numa análise profunda sobre a natureza e 

legitimidade desses Enunciados Adminstrativos do STJ, tema inclusive não trabalhado pela 

doutrina, cabe, neste trabalho, a análise dos efeitos destes enunciados e orientações no campo 

das práticas judiciárias. 

Lembremos que, como já discutido, as alterações do NCPC quanto à admissibilidade 

de recursos vem num viés de dar absoluta prioridade à efetiva solução de mérito da lide no 

âmbito recursal, buscando possibilitar a correção de erros sanáveis, por exemplo. Ao 

expressamente afirmar que esses processos devem observar o regramento do codice anterior, 
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estabeleceu-se que todas essas inovações processuais não alcançariam tais processos. Dessa 

forma, para estes processos, quanto ao recurso interposto, toda a problemática sobre os usos (e 

abusos) da jurisprudência defensiva continua presente. Nesse sentido, colacionamos acordão: 

 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.917 - RJ  

 

DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, de acordo com os Enunciados Administrativos do 

STJ n.os 02 e 03, os requisitos de admissibilidade a serem observados 

são os previstos no Código de Processo Civil de 1973, se a decisão 

impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive; ou, 

se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no 

Código de Processo Civil de 2015. Mediante análise dos autos, verifica-se 

que o preparo do recurso especial foi realizado em desacordo com o 

disposto na Resolução do Superior Tribunal de Justiça vigente à época 

da interposição do recurso, que dispõe que o recolhimento das custas 

judiciais e do porte de remessa e retorno dos autos será realizado mediante o 

sistema de GRU Cobrança, emitida após o preenchimento do formulário 

eletrônico disponível no sítio do Tribunal: (http://www.stj.jus.br/). De fato, 

consta dos autos que o recolhimento do preparo foi efetuado por meio das 

guias de recolhimento GRU Simples, e não das guias de recolhimento GRU 

Cobrança, nos termos em que determinado na citada resolução. O 

entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que "o recolhimento 

em guia diversa daquela prevista na resolução em vigor no momento da 

interposição do recurso conduz ao reconhecimento da deserção" (AgRg no 

MS 18.404/DF, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 

18/9/2012). Por fim, não se desconhece o entendimento exarado no REsp 

1.498.623/RJ, de Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, acórdão 

publicado no DJe de 13/3/2015, em que a Corte Especial entendeu que seria 

válido o recolhimento do preparo por meio de GRU Simples até a data de 

15/8/2014, no entanto, veja-se que o caso dos autos não se enquadra no 

referido entendimento, uma vez que o recurso especial foi interposto 

posteriormente a essa data. Assim, incide na espécie o disposto na Súmula 

n.º 187 deste Tribunal, o que leva à deserção do recurso. Ante o exposto, 

com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de 

Justiça, NÃO CONHEÇO do recurso.  

 
Esse acórdão é, por exemplo, representativo da questão. Por um vício absolutamente formal, 

quanto ao preparo do recurso, que sob a égide do novo código se encontraria expressamente previsto 

como sendo sanável, o recurso, no entanto, não foi conhecido, tendo em vista a aplicado do enunciado, 

que remete à regra do codice anterior. 

Ou seja, aqui foi usada a jurisprudência defensiva, tratando a questão como absolutamente 

essencial e não sanável, levando ao não conhecimento do recurso. 

Dessa forma, percebe-se que os Enunciados Administrativos deram uma espécie de 

“sobrevida” à jurisprudência defensiva, além do disposto na letra fria do código. Uma busca rápida na 
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jurisprudência do STJ traz um sem número de processos
22

 que não foram conhecidos em razão dessa 

sobrevida, sendo que, se fosse usado o novo CPC, poderiam ser sanados e levariam ao julgamento do 

mérito recursal. Embora de inegável função utilitária, uma vez que preveniu a insegurança jurídica 

quanto ao direito intertemporal, claros são os efeitos contrários à sistemática do novo código, 

emanados destes enunciados administrativos, que possibilitaram aos tribunais manterem seus 

posicionamentos defensivos. 

 

4.3. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL 

 

Um entendimento dos tribunais já reconhecido como Jurisprudência Defensiva pela 

doutrina, e que se reverbera ainda hoje, mesmo após o novo CPC, diz respeito à exigência de 

o recorrente ter de comprovar a existência de feriado local [não nacional], quando da 

interposição do recurso, de forma a evitar a sua inadmissão, não podendo fazê-lo, de modo 

algum, em momento posterior.  

A comprovação de feriado local serve para dilatar o prazo de interposição do recurso, 

especialmente porque, hoje, os prazos são contados apenas em dias úteis, de forma que a 

inovação do CPC, em relação à contagem de prazos apenas em dias úteis, tem impacto no 

termo final do prazo, quando existe feriado local nesse interregno. 

Dependendo da hipótese, em muito se aumenta a possibilidade de alteração do prazo 

em razão de feriado local, tornando o regramento para sua comprovação, algo importante.
23

 

Fruto de construção jurisprudencial, a impossibilidade de comprovação 

superveniente do feriado local foi sendo superada com o tempo, havendo jurisprudências 

pontuais no sentido de autorizar que o recorrente comprovasse a posteriori a tempestividade 

recursal, entendimentos estes, mais garantistas, e até contrários à lógica da jurisprudência 

defensiva, que foram sendo revistos tanto pelo STJ
24

 quanto STF
25

. 

Com a entrada em vigor do NCPC, pensou-se que, com ainda mais razão, os feriados 

locais sempre poderiam, de modo inquestionável, ser comprovados após a interposição do 
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recurso, com base, especialmente, no combate à jurisprudência defensiva e nas previsões dos 

arts. 932, 938 e 1007. 

Porém, a questão teve nova reviravolta, diante de uma interpretação restritiva do art. 

1003. Eis o que expressa o referido artigo: 

 
Art. 1.003.  O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os 

advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria 

Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. 

[...] 

§ 6
o
 O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de 

interposição do recurso. 

 

A leitura isolada do dispositivo acabou reforçando coros de parte daqueles que são 

favoráveis à antiga Jurisprudência Defensiva, e avalizando-a de forma direta.  

Em razão disso, a redação deste artigo foi duramente criticada pela doutrina. Caso 

interpretado literalmente, este dispositivo representaria um retrocesso, contrario à própria 

essência do NCPC. 

Uma leitura sistemática, porém, não poderia trazer outro sentido à norma senão a 

autorização de comprovação posterior do feriado local, seja pelos arts. 932, 938 e 1007, como 

especialmente em função do principio da Primazia da resolução de mérito, que norteia todo o 

código.  

Claramente, dizia a doutrina, esta situação empírica encontra abrigo no art. 932 pu do 

CPC, sendo um vicio plenamente sanável. Dessa forma se posiciona Daniel Amorim 

Assumpção Neves:   

 
Nunca concordei com o fundamento de que por ser feriado local (e 

instituído por lei local) o recorrente tem o dever de produzir a prova de 

sua existência no momento da interposição do recurso: primeiro, porque o 

art. 376 do Novo CPC só exige a prova do direito local „se o juiz assim 

determinar‟; segundo porque, mesmo que assim não seja, não há qualquer 

razão plausível para o tribunal deixar de intimar a parte para produzir tal 

prova, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas
26

 

 

O STJ, no entanto, por outro lado, e em confronto com tudo isso, de mãos dadas 

com a postura defensiva da jurisprudência, vem entendendo que, em virtude da redação do 

art. 1003, § 6
o
  CPC, não é mais possível a comprovação posterior do feriado, retrocedendo á 

sua já superada jurisprudência.  
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Nesses termos, ilustra-se um julgado da 4ª Turma, que é especialmente claro quanto 

às razões desse entendimento, encontrando-se manifestações de mesmo teor da 1ª, 2ª e 3ª 

Turmas do STJ.
27

 

 
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

FERIADO LOCAL E PONTO FACULTATIVO. COMPROVAÇÃO 

POSTERIOR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. ART. 932, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE. 

INAPLICABILIDADE. REGRA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO NO ATO 

DE INTERPOSIÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ART. 1.006, § 3º, DO 

CPC/15. DECISÃO MANTIDA. 

1. Na sistemática do CPC/73, era possível a demonstração da tempestividade 

em virtude de feriado local ou suspensão do expediente, nos termos do 

entendimento do STF (RE 626.358 AgR, Rel. Ministro Cezar Peluso, 

Plenário) e do STJ (AgRg no AREsp 137.141/SE, Rel. Min. Antonio Carlos 

Ferreira, Corte Especial). 

2. No contexto do CPC/15, em face da mudança de paradigmas decorrente 

dessa nova lei, o princípio da primazia do mérito impõe ao julgador, antes de 

considerar inadmissível o recurso, a intimação do recorrente para que seja 

sanado o vício ou complementada a documentação exigível - art. 932, 

parágrafo único. 

3. Por sua vez, o art. 1.003, § 6º, do CPC/15 impõe ao recorrente o ônus de 

comprovar a ocorrência de feriado local ou de suspensão do expediente no 

ato de interposição do recurso. 

4. Não obstante o princípio da primazia do mérito, o próprio Código de 

Processo Civil de 2015 estabeleceu expressa obrigatoriedade de 

comprovação de feriado local ou suspensão do expediente, regra 

específica que prevalece sobre a regra geral (ex specialis derrogat lex 

generalis). 

5. Não comprovada a existência de feriado local ou suspensão do 

expediente no ato da interposição do recurso, nos termos do § 6º do art. 

1.003 do CPC/15, deve o relator considerar inadmissível o recurso, 

independente de intimação, não se aplicando o art. 932, parágrafo único. 

6. Agravo interno não provido. 

(AgInt no AREsp 991.944/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 5/5/2017) (Grifo nosso) 

 

Dessa forma, uma interpretação literal (associada a uma redação duvidosa) do 

dispositivo legal deu margem a entendimentos retrógrados, que permitem o ressurgimento da 

Jurisprudência Defensiva superada.  

Conforme defendido pela doutrina, a leitura sistemática do CPC, levando-se em 

conta a principiologia do diploma processual, não permite a criação de tamanho entrave ao 

direito a uma prestação judicial efetiva do jurisdicionado. 
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Os Orgãos Julgadores, entretanto, não realizaram essa interpretação, levando em 

conta o espírito do novo Código e os direitos fundamentais processuais. Lendo-o literalmente, 

como uma exceção a uma regra geral, trouxeram de volta posicionamento ao arrepio da lógica 

de sistema processual vigente. 

A questão ainda não foi pacificada, e encontra-se em votação pelo Órgão Especial do 

Tribunal, no Agravo Interno no AREsp 957821/MS. O relator do processo, Min. Raul Araújo, 

em seu voto, defendeu a possibilidade de posterior comprovação, se alinhando à posição 

doutrinária, uma vez que entendeu ser orientação do NCPC a primazia pela resolução de 

mérito, em todas as instâncias
28

. Posicionamento diferente, entretanto, já foi exarado pela 

ministra Nancy Andrighi, mantendo o entendimento formado pelas Turmas
29

. 

 

4.4. ÔNUS DA DIALETICIDADE 

 

O Princípio da Dialeticidade exige daquele que elabora o recurso, uma descrição 

clara dos fundamentos que legitimam a sua irresignação e do pedido que faz em relação à 

decisão impugnada. Sua razão de ser deriva tanto da necessidade de se permitir ao recorrido 

realizar um contraditório efetivo, sabendo o que deverá contra-arrazoar, quanto da vontade de 

limitar o tribunal na extensão do efeito devolutivo recursal, delimitando-se os pontos e as 

questões que devem ser julgadas em revisão. 

 

 
O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus 

fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou 

ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso 

tenha efetivamente uma caracteristica dialética, porque somente diante dos 

argumentos do recorrente, o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas 

contrarrazões recursais.
30

 

 

 

Percebe-se que esse princípio está perfeitamente inserido na lógica e na 

principiologia do novo código, especialmente em relação à busca por um contraditório mais 

participativo, pela vedação à decisão surpresa e pela busca da motivação detalhada e do 

controle democrático das decisões judiciais.  
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O espírito da lei se pauta na ideia de diálogo entre os sujeitos processuais, permitindo 

uma construção conjunta do processo, e se vale de diversos dispositivos relativos à obrigação 

das partes e do juiz de explicitar a estes suas razões, de forma a permitir esse diálogo e essa 

construção participativa do trâmite do processo. 

 
Observadas as premissas anteriores, fica muito evidente que todos os sujeitos 

processuais, indiscriminadamente, devem participar dos processos 

argumentativos que constituirão a decisão do caso. Desse modo, a doutrina 

vem reconhecendo que o dever de fundamentação, assim como previsto no 

artigo 489 §§ 1º e 2º, acaba por indicar uma espécie de espelhamento para a 

atuação dos demais sujeitos processuais. 

Se o juiz é obrigado a observar o dever de fundamentação analítica (artigo 

489) as partes devem fazer o mesmo, de tal modo que o advogado do autor, 

por exemplo, ao exercer a pretensão em juízo não pode se limitar a fazer a 

mera indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo, sem explicar 

sua relação com a causa ou a questão decidida sendo vedado também o 

emprego de conceitos jurídicos indeterminados, sem que se explicite o 

motivo concreto de sua incidência no caso
31

 

 

O problema do uso inadequado da principiologia da dialeticidade diz respeito à 

apropriação que o Judiciário pode fazer dessa regra em prejuízo do recorrente/jurisdicionado e 

em favor de manter a viva a jurisprudência defensiva, como tem ocorrido em situações 

específicas. 

A ideia de dialeticidade é, de certo modo, equilibrar a relação processual e distribuir 

os ônus dos sujeitos do processo, determinando-se ao Juiz o ônus de fundamentar 

pontualmente a sua decisão e, a partir disso, ao recorrente, que impugne especificamente cada 

ponto da decisão judicial, ensejando, ainda, para o recorrido, o dever de contra-argumentar os 

mesmos pontos impugnados.  

O problema se dá quando se “desequilibra esse equilíbrio”, mesmo sob a égide do 

Novo CPC, retirando do Juiz o ônus de fundamentar e, ao mesmo tempo, conferindo ao 

recorrente o dever de impugnar especificamente, como, por exemplo, ilustram esses arestos: 

 
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas  

pelas  partes,  quando  já  tenha  encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes 

de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. 

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de 

declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado 

argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. 
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STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi 

(Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 

(Info 585). 

 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU 

PROVIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS DOS REQUERIDOS. 

INSURGÊNCIA DO AUTOR. 

1. Na  linha  dos  precedentes  do  STJ, os argumentos apresentados em 

momento posterior à apresentação das contrarrazões de recurso especial não 

são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal indevida em 

virtude da preclusão consumativa. 

2. Razões do agravo interno que não infirmam especificamente os 

fundamentos dos capítulos impugnados nas decisões monocráticas 

recorridas. Em cumprimento ao princípio da dialeticidade deve a parte 

agravante demonstrar, de modo abalizado, o desacerto de cada 

fundamento do capítulo impugnado na decisão agravada. Aplicação do 

artigo 1.021, §1º do CPC/15. Incidência do óbice enunciado na Súmula 182 

do STJ. 

3. Agravo interno não conhecido. 

(AgInt no AgRg no AREsp 589937 / SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 10/11/2017) 

 

Como já foi dito, uma das funções do Principio da Dialeticidade é obrigar que aquele 

que recorre determine especificamente qual a questão contra a qual se insurge. Quanto a 

fundamentação do Agravo interno, inclusive, há uma previsão mais especifica ainda, prevista 

no art 1.021§ 1º do CPC, onde prevê a necessidade de inpugnar especificamente os 

fundamentos da decisão impugnada. Isso não se converte, porém, numa obrigatoriedade de 

impugnar toda a sentença. Ainda cabe a parte delimitar qual o limite da discussão do recurso, 

e arcar com esse limite caso não seja suficiente para o sucesso de seu recurso. 

 Sobre tal tema não se encontra muita produção doutrinária, porém muito elucidativa a 

lição de Nunes e Viana: 

 
Curioso notar que se exige do recorrente o combate a todos os argumentos 

lançados na decisão sob pena de violação ao ônus da dialeticidade. No 

entanto, considera-se “desnecessário, pois, consoante, por sinal, 

jurisprudência pacificada, que responda todas as alegações das partes e 

refute um a um todos os argumentos deduzidos, desde que os fundamentos 

utilizados sejam suficientes para fundamentar a decisão”. Parece haver, aqui, 

a exata inversão dos respectivos enunciados legais. Isso porque, no artigo 

489 § 1º, inciso IV, consta a exigência de o órgão decisor enfrentar todos os 

argumentos deduzidos no processo capazes de em tese, infirmar a conclusão, 

o que tem sido dispensado pelo Judiciário. Lado outro, de acordo com o 

artigo 1.021, § 1º, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos 

da decisão agravada. Fala-se, portanto, no dever de o agravante enfrentar os 
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fundamentos da decisão, e não todos os argumentos, o que tem gerada a 

inadmissibilidade recursal por ofensa à dialeticidade.
32

 

 

Dessa forma, se alarga a interpretação dos requisitos formais à análise do recurso, de 

forma a inadimiti-lo, formando um entendimento que não pode ser definido como algo que 

não jurisprudência defensiva, desconsiderando a essência do instituto com um fim utilitarista. 

 

4.5. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE 

 

Como já mencionado, cabe ao relator do recurso, monocraticamente, fazer o primeiro 

juízo de admissibilidade do recurso; assim como, em hipóteses excepcionais, julgar, 

singularmente, o mérito do recurso.  

Suas funções, do relator, estão elencadas no art. 932 do CPC, assim como, no memso 

artigo c/c art. 927, estão as causas que o autorizam a decidir o mérito do recurso 

monocraticamente.  

E, embora fuja da regra do julgamento por colegiado, a atribuição de poder decisório 

monocrático ao relator tem sua razão de ser, e atende outros princípios processuais igualmente 

relevantes (celeridade e força dos precedentes, por exemplo).  

No caso de a decisão do relator ser contrária aos interesses de alguma das partes, 

caberá a ela a interposição do recurso de Agravo Interno, que visa garantir o julgamento 

colegiado do recurso (art. 1021). 

Assim, verifica-se que essa espécie de recurso, o Agravo Interno, é importantíssimo 

para a preservação das garantias processuais dos jurisdicionados.  

Considera-se que, ao ser levado à apreciação conjunta de diversos magistrados, tanto 

se produzira uma decisão com maior grau de confiabilidade, uma vez que as questões pessoais 

dos julgadores será diluída pelo grupo, quanto de maior primor qualitativo, uma vez que 

exarada em conjunto por um grupo de desembargadores capacitados. 

O Agravo Interno tem, então, sua razão de ser. E, embora não se discuta a capacidade 

do relator enquanto magistrado, inegável que erros podem acontecer, e que a colegialidade 

confere maior segurança a uma decisão. 

A previsão desse recurso se encontra no art. 1.021 e seus parágrafos, sendo, o § 4º, o 

mais relevante para a discussão desse tópico: 
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Art. 1.021 

§ 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou 

improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão 

fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada 

entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 

 

Neste parágrafo encontra-se a previsão de uma multa em favor do ex adversus, 

quando for interposto Agravo Interno manifestamente inadmissível ou improcedente.  

Quanto à aplicação dessa multa, é claro o posicionamento da doutrina: 

 
A decisão monocrática pode ser reformada na sessão de julgamento ou o 

órgão colegiado pode declarar o recurso manifestamente inadmissível ou 

improcedente. Nesse último caso, se a votação for unânime, impõe-se ao 

recorrente o pagamento de multa fixada entre um e cinco por cento do valor 

atualizado da causa (art. 1.021, § 4º). Em síntese, para aplicação da multa 

exige-se: a) manifesta inadmissibilidade ou improcedência; b) votação 

unânime pela inadmissibilidade ou improcedência.
33

 

 

Como trazido por Donizetti, não basta a improcedência do recurso ser votada de 

forma unânime, mas sim que a sua declaração e as razões e fundamentos da improcedência 

e/ou inadmissibilidade tenham votação unânime. Ou seja, embora o recurso seja negado de 

forma unânime, não necessariamente os julgadores o considerariam um flagrante caso de 

temeridade a ensejar a aplicação de sanção processual. Sendo assim, apenas se votarem o fato 

de ser manifestamente improcedente ou inadmissível, e esta votação for unânime, é que 

caberia a imposição da multa.  

Nesses termos, dois enunciados foram produzidos no VII Fórum Permanente dos 

Processualistas Civis, sobre o tema: 

 
Enunciado 358. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, exige 

manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência. 

 
Enunciado 359. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, exige que a 

manifesta inadmissibilidade seja declarada por unanimidade. 

 

Assim como foi consagrado em decisão da Segunda Seção do STJ: 

 
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO 

APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. 

ART. 1.021, § 1º, DO CPC⁄2015. EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC⁄73. ACÓRDÃO 

EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 7⁄STJ. PARADIGMAS QUE 

EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO 
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JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA 

PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 

4º DO ART. 1.021 DO CPC⁄2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 

1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC⁄2015, merece ser conhecido o 

agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da decisão 

agravada. 

2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que 

aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da 

controvérsia. 

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC⁄2015 não é 

automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não 

provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do 

agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso 

concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno 

mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja 

de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser 

tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não 

ocorreu na hipótese examinada. 

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. 

(AgInt no EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.120.356 - RS, 

Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 

24/08/2016) (Grifo nosso) 

 

Apesar de tamanho embasamento doutrinário e jurisprudencial, não tem sido esse 

entendimento aplicado de forma ampla nos Tribunais Pátrios. Especialmente demonstrativa 

dessa incongruência, se encontra a página do programa Jurisprudência em Foco, do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios, intitulada Novo Código de Processo Civil e o 

Tjdft
34

, que apresenta o entendimento deste tribunal sobre o tema. Nele, apesar de presente a 

farta argumentação doutrinária e jurisprudencial que se trouxe a esse trabalho, existem 

diversos julgados em sentido contrário, aplicando a multa, sem qualquer justificativa: 

 
 [...] III - Tendo em vista que ao recurso foi negado provimento em decisão 

unânime, o agravante deverá pagar ao agravado multa de 5% (cinco por 

cento) do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º) [...]  

(Acórdão 964828) 

 

[...] 3. Inexistindo impugnação específica aos fundamentos da decisão 

agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º do Novo CPC, é manifestamente 

inadmissível o agravo interno, a ensejar, em caso de votação unânime, a 

condenação na multa do § 4º do mesmo dispositivo legal [...]  

(Acórdão 965141) 

 

Quando analisada a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, especificamente foco deste trabalho, foram encontrados diversos julgados 
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semelhantes, ou seja, faz-se apenas uma menção genérica à multa do art. 1.021, § 4º do CPC, 

sem fundamentar minimamente qual seria a flagrante temeridade produzida pelo recorrente, a 

justificar  a aplicação da sanção.  

Nos casos analisados, verificou-se a inexistência da discussão fundamentada sobre a 

manifesta improcedência e, muito menos, sobre o motivo da aplicação da multa no caso 

concreto.  

 Como exemplo, destaca-se um trecho do acórdão do julgamento do Agravo Interno 

na Apelação Cível n.º 0150850-59.2014.8.19.0038, Julgado em 22/11/2017, pela Décima 

Câmara Cível, representativo da questão
35

: 

Agravo interno na apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento 

de medicamentos indispensáveis à sobrevivência da parte autora. 

Hipossuficiência financeira devidamente comprovada nos autos. Sentença 

que deu parcial provimento ao pedido. Apelo do ente público onde alega que 

medicamento pleiteado não possui a indicação terapêutica aprovada pela 

ANVISA para o tratamento de que necessita a autora, sendo seu uso 

considerado off label. Decisão monocrática que negou provimento ao 

recurso. Agravo Interno que repisa os mesmos argumentos suscitados no 

recurso anterior. Pretensão que não merece prosperar. Direito à saúde. 

Garantia constitucional. Condenação do Estado quanto à obrigação de 

fornecimento do medicamento, na forma da Súmula nº 65 do TJ/RJ, que se 

mostra correta. Alegação de uso “off label” que não merece acolhida. 

Medicamento pleiteado que foi aprovado pela ANVISA e indicado como 

poupador de corticosteroide no tratamento de “Pênfigo Vulgar”. Uso “off 

label” de medicamento que se dá por conta e risco do médico que o 

prescreve. Recorrente que não traz argumentos suficientes para alterar a 

decisão ora agravada. Manutenção da decisão agravada. Improvimento do 

agravo interno.  

 

[...] 

Por tais motivos, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente agravo interno, 

prestigiando-se o decisum monocrático alvejado. Por fim, condena-se a 

agravante ao pagamento de multa fixada no valor de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 1.021, §4º, do Novo 

Código de Processo Civil. 

 

Este foi o primeiro caso que se verificou que sequer foi mencionada a aplicação de 

multa no referido voto, apenas no dispositivo. Não se traz qualquer fundamentação ao aplicar 

uma sanção processual pecuniária, em sua natureza excepcional. Trata-se, no caso concreto, o 
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dispositivo do art. 1.021 §4º do NCPC como uma consequência automática e inerente ao 

desprovimento do recurso. Inclusive, assim se explicita no acórdão dos Embargos de 

Declaração interpostos contra o acórdão: 

 

Embargos Declaratórios. Prequestionamento. Não há omissão, contradição 

ou obscuridade quando o aresto alvejado apresenta de forma fundamentada, 

as razões de sua decisão, manifestando-se sobre todas as questões que lhe 

foram submetidas na apelação cível. Impossibilidade de se utilizar a presente 

via para efeitos de prequestionamento. Aplicação da multa processual, 

prevista no artigo 1.021, §4º do CPC/2015, decorre da improcedência do 

recurso, decidida de forma unanime pelo Colegiado e não de ato protelatório 

realizado pela parte. Precedente desta Corte Estadual. Aplicabilidade da 

Súmula nº52 do TJRJ. Recurso improvido. 

 

[...} 

Acrescente-se que as alegações deduzidas nos presentes embargos 

apresentam nítido interesse em prequestionar dispositivos de ordem legal e 

constitucional, o que não se pode admitir, tendo em vista os estreitos limites 

desta via recursal, sendo certo que aplicação da multa processual, 

prevista no artigo 1.021, §4º do CPC/2015, decorre da improcedência do 

recurso, decidida de forma unânime pelo Colegiado e não de ato 

protelatório realizado pela parte. 

 

Dessa forma, se dissocia totalmente a aplicação do instituto com seu intuito e 

essencial. Desvirtua-se uma sanção, voltada em seu cerne a punir uma conduta errônea, como 

prática corriqueira a todo processo. 

Destarte, ainda que não caiba no conceito clássico e restrito de Jurisprudência 

Defensiva, uma vez que a aplicação ou não desta multa não influencia diretamente no 

recebimento do recurso pelo tribunal, patente que serve ao mesmo fim.  

A aplicação da multa de forma reiterada, fora da hipótese de cabimento, tem claro 

impacto inibitório na classe advocatícia. O risco imposto ao recorrente por esse entendimento, 

mesmo o recorrente de boa-fé, que interpõe um recurso que crê viável, pode tornar impossível 

a interposição do recurso. 

Ainda mais atentatória aos direitos dos jurisdicionados se configura este 

posicionamento quando levado em conta o necessário exaurimento de instância para a 

interposição dos Recursos Especial e Extraordinário.  

De acordo com o entendimento dos Tribunais superiores, não pode, a parte, interpor 

qualquer recurso excepcional enquanto cabível recurso ordinário, sendo necessário esgotar a 

possibilidade de recorrer no tribunal de origem. O Supremo Tribunal Federal tem 

entendimento sumulado quanto ao RE, sendo este aplicado analogicamento pelo STJ quanto 

ao Resp. 
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Súmula 281 

É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, 

recurso ordinário da decisão impugnada. 

 

Sobre o tema a lição de Fredie Diddier Jr. 

 

Os recursos extraordinário e especial pressupõem uma decisão contra a qual 

já foram esgotadas as possibilidades de impugnação nas instâncias ordinárias 

ou na instância única. Esses recursos não podem ser exercitados per saltum, 

ignorando uma previsão de recurso ordinário contra a decisão. 

O recurso especial e o recurso extraordinário são cabíveis de decisões que 

tenham julgado a causa em última ou única instância. Logo, enquanto houver 

recurso na instância de origem, ainda não houve decisão de última ou única 

instância. É necessário, como se percebe, o prévio esgotamento das 

instâncias ordinárias para que se possa intentar os recursos extraordinário e 

especial.
36

 

 

Percebe-se, então, que o Agravo Interno é recurso obrigatório para se atingir as vias 

excepcionais, sendo certo que sua interposição costuma ser necessária, sendo, portanto, 

temerária a automática vinculação entre o seu uso e a aplicação de multa por recurso 

protelatório. 

A vedação ou o desestímulo à interposição do Agravo Interno, não apenas impede o 

acesso ao colegiado na instância recursal, como também inviabiliza o acesso aos Tribunais 

Superiores, tornando ainda mais grave a lesão aos direitos fundamentais processuais.  

Esse entendimento tem o condão de tirar do alcance de inúmeros jurisdicionados a 

análise colegiada de seus recursos, configurando uma clara forma de Jurisprudência 

Defensiva. 

 

CONCLUSÃO 

 

A pesquisa que ensejou este trabalho, de base doutrinária e jurisprudencial, descreveu 

os ruídos e os choques verificados entre a implementação de uma nova ideologia, que prioriza 

o julgamento de mérito e, portanto, valoriza o conteúdo da discussão do processo sobre a 

forma, e uma cultura jurídica tradicional, de supervalorização da forma sobre o conteúdo.  

Os resultados decorreram da análise de casos concretos que demonstraram a 

reatividade que a nova ideologia processual vem sofrendo na prática. 
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Do estudo da estrutura dos tribunais estaduais e do Superior Tribunal de Justiça 

percebe-se o problema de fundo de toda a discussão sobre a Jurisprudência Defensiva: a 

sobrecarga processual desses órgãos.  

Com um número reduzido de operadores, buscam se resguardar dessa carga, e, para 

isso, se utilizam de entendimentos jurisprudenciais que os protegem de um quantitativo 

inadministrável e desumano de processos e se baseiam em entendimentos que sobrevalorizam 

requisitos formais, de forma a deliberadamente evitar a chegada de uma gama processos às 

suas portas. 

Apesar de racionalizável esse movimento dos órgãos colegiados dos Tribunais, 

percebe-se que a aplicação das Jurisprudências Defensivas vai de encontro à toda a 

sistemática constitucional processual trazida pelo Código de Processo Civil de 2015.  

Sob o prisma constitucional, não é possível sustentar uma prática utilitarista em 

prejuízo dos direitos fundamentais dos jurisdicionados, especificamente quanto ao devido 

processo legal e ao acesso a justiça.  

Além disso, o próprio Código trouxe uma sistemática processual que busca 

inviabilizar posicionamentos desse tipo, em prol do princípio da primazia da resolução do 

mérito.  

O paradigma do novo diploma processual se volta à instrumentalidade das formas em 

homenagem a uma prestação jurisdicional mais efetiva. E, por meio de seus dispositivos, 

relativos à possibilidade de saneamento de vícios, inviabiliza-se, em teoria, a aplicação de 

Jurisprudências Defensivas.  

No entanto, a análise da jurisprudência do TJERJ e do STJ permitiu perceber que a 

cultura do CPC/1973 ainda sobrevive à ideologia processual do CPC de 2015.  

Especificamente, observou-se como o TJERJ e o STJ receberam e aplicaram os 

dispositivos da nova lei processual, identificando-se uma série de entendimentos, novos ou 

antigos, que fogem ao novo paradigma construído, mantendo vivas práticas voltadas a 

impedir o acesso aos tribunais, criando-se ônus aos recorrentes não previstos em lei.  Ao 

interpretar a norma posta, os operadores o fazem da forma como atendem seus interesses, de 

forma a possibilitar uma continuidade de suas práticas, e não a implementação do novo 

espírito trazido pelo código. 

Conclui-se, então, que, apesar do inegável posicionamento contrário do Novo Código 

de Processo Civil frente às Jurisprudências Defensivas, apenas a previsão legal não é 

suficiente à sua abolição. Toda lei não se efetiva em abstrato, necessitando que aqueles à 

quem ela se dirige, ponham em prática seus dispositivos. A menos que a cultura desses 
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operadores se altere, continuarão buscando, nos limites da elasticidade legal, interpretações 

que mantenham as práticas que já empreendiam; e, assim, o novo não trará nada de novo, 

mantendo-se hígidas as velhas tradições. E esta mudança de cultura jurídica é o que é 

necessário a dar plena efetividade ao novo diploma processual. 
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