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RESUMO 
 
 

O presente trabalho trata da função e importância do Princípio da 
Razoável Duração do Processo, abordando sua inserção na Constituição 
Federal através da Emenda Constitucional nº 45/04 e a dificuldade de sua 
efetivação na realidade jurídica brasileira. Analisamos as causas que levam a 
uma morosidade da Justiça pátria e tentamos mostrar soluções práticas para 
que se efetive verdadeiramente este princípio 
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Processo. Morosidade do Judiciário. Emenda Constitucional nº 45/2004. 
Celeridade Processual. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

This work deals with the role and the importance of the Principle of 
Procedure’s Reasonable Time, approaching its insertion in the Constitution 
through Constitutional Amendment No. 45/04 and the difficulty of its 
implementation in the Brazilian legal reality. We analyze the causes leading to 
a lengthy Justice and we try to show practical solutions in order to accomplish 
this principle in the Brazilian reality nowadays.  
 
Keywords: Constitutional Principle. Reasonable Time. Slowness of the 
judiciary. Constitutional Amendment No. 45/2004. Urgency Procedure. 
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Introdução 
 
 

Uma das maiores preocupações do Estado na seara da prestação jurisdicional 

sempre foi acerca da qualidade do serviço. O Poder Judiciário é buscado por todos os 

cidadãos, independente de sua origem social, econômica ou cultural, como forma de 

resolver grande parte dos conflitos que surgem da experiência humana. 

A população espera que o corpo do judiciário seja formado por profissionais 

capacitados que possam prover uma verdadeira justiça. Confia-se que prestação 

jurisdicional tenha qualidade e possa resolver os anseios da sociedade. 

É importante frisar que a justiça não se perfectibiliza apenas no tocante à sua 

precisão formal.  Sempre foi uma preocupação manifesta o fato de que a justiça é lenta. 

Essa vagarosidade não trás nada além de dissabores e prejuízo para o povo, que vê seus 

anseios mais urgentes sendo postergados; sendo que quando suas necessidades forem 

resolvidas pelo judiciário, não terão mais todo o poder e impacto que teriam à época do 

pedido, posto que seu objeto acabaria por se diluir no tempo, bem como o interesse e a 

efetivação do direito tutelado. 

Uma justiça célere e eficaz é necessária. A Emenda Constitucional nº 45 de 2004 

acrescentou ao artigo 5º da Constituição Federal o inciso LXXVIII, que insere no rol de 

direitos e garantias fundamentais o direito, no âmbito judicial e administrativo, de uma 

razoável duração do processo, bem como de meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação. 
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O presente estudo tem como escopo estudar mais a fundo o que vem a ser essa 

“razoável duração do processo”, bem como demonstrar onde estão os empecilhos para que 

se alcance tal fim e quais os possíveis meios de atenuar essa morosidade judiciária. 
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CAPÍTULO I 

 

A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO COMO PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL 

 

1.1 Introdução 

 

A Constituição Federal de 1988 é a lei fundamental do Brasil. Ela serve de 

parâmetro de validade às demais espécies normativas e situa-se no topo de nosso 

ordenamento jurídico. 

Os princípios jurídicos permeiam a Constituição Federal. Os princípios são as regras 

basilares de determinado ordenamento, são as diretrizes nas quais todas as outras normas 

jurídicas se refletem. Os princípios são ordenações que se irradiam e imantam os sistemas 

de normas, são “núcleos de condensações” nos quais confluem valores e bens 

constitucionais1. Os princípios constitucionais são normas providas de conteúdo, mas 

desprovidas de forma, ou seja, sem aplicação direta no caso concreto, a não ser como 

orientação para a norma jurídica utilizada. 

Segundo o douto jurista Celso Antônio bandeira de Mello, acerca da definição de 

Princípio: 

“Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, 

verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 

diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a 

                                                 
1 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 29ª edição, São Paulo, Malheiros, 2007 p. 
92. 
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sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a 

racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá 

sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a 

intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há por 

nome sistema jurídico positivo.”2 

 

Os princípios possuem um alto grau de generalidade e indeterminação, requerendo 

concretização através da interpretação, para que possam ser aplicados ao caso concreto.3 

Dessa forma, funcionam os princípios como forma de legitimação da decisão do jurista. 

O cerne dos princípios constitucionais situa-se nos primeiros dezessete artigos da 

Constituição Federal de 1988, divididos entre: princípios fundamentais da constituição 

(arts. 1º a 4º); Direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º); direitos sociais (arts. 6º a 

11º); direitos de nacionalidade (arts. 12 e 13) e direitos políticos (arts. 14 a 17). Estes 

dispositivos sistematizam as noções básicas e centrais que regulam a vida de todo cidadão 

brasileiro. Não obstante, vale ressaltar que a Constituição Federal, como um todo, é 

composta por princípios que guiam os vários ramos do direito pátrio. 

 

1.2 Funções dos Princípios 

 

Segundo os estudiosos na Teoria Geral do Direito e na Teoria Geral do Processo, os 

princípios, em geral, possuem três funções no Direito, como um todo: 

1 – função fundamentadora; 

2 – função orientadora; 

                                                 
2 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 8ªEd. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1996, p.545 
3 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13ª edição, São Paulo; Malheiros, 2003,página 257 
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3 – função de fonte subsidiária. 

Explica-se: 

Como função fundamentadora, por eles serem a raiz de onde deriva a validez 

intrínseca do conteúdo das normas jurídicas. 4São ideias básicas, que tem como função 

fundamentar o direito positivado; 

Como função orientadora, decorrente da função anterior, posto que as leis devem 

ser fundamentadas nos princípios, estes servindo de orientação para as mesmas; 

Como fonte subsidiária, posto que, se houver lacuna nas leis, os princípios servirão 

como guias para a interpretação e a formulação da melhor norma no caso concreto. 

 

1.3 Conflitos entre princípios 

 

Alguns princípios, devido às suas essências protetivas, acabam por chocar-se 

constantemente, como no caso da aparente contradição entre o princípio da liberdade de 

expressão e o direito à privacidade, ou entre a liberdade de expressão e a dignidade da 

pessoa humana. De ambos os lados da balança, existem normas que exigem enorme 

proteção do ordenamento jurídico, então como concilia-las? 

Seguindo o ensinado pelo professor Sérgio Resende de Barros: 

“O choque entre regras jurídicas resolve-se pela revogação total ou parcial de uma 

regra pela outra, o que se efetiva conforme princípios hermenêuticos vários, tais como: Lex 

posterior derogat legi priori (a lei posterior derroga a lei anterior), Lex specialis derogat 

legi generali (a lei especial derroga a lei geral) e outros. No entanto, o choque entre 

                                                 
4 ROCHA, José de Albuquerque. Teoria Geral do Processo. 8ª edição, São Paulo; Editora Atlas,2006, página 
42. 
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princípios – sobretudo quando se trata de princípios constitucionais – resolve-se pela 

acomodação entre os princípios conflitantes, o que se faz pela aplicação hermenêutica dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que muitos até entendem ser um 

princípio só, uma vez que a razoabilidade estaria abrangida na proporcionalidade. Inseridos 

na mesma ordem jurídica, os princípios se acomodam por ponderação em face dos eventos 

concretos a que sejam aplicáveis, de maneira a proporcionar a normação razoável para o 

caso eventualmente em questão.”5 

Ou seja, abstratamente, todos os princípios constitucionais são igualmente 

importantes e relevantemente merecedores de proteção constitucional; todavia, no caso 

concreto, o julgador deve sopesar os princípios utilizando-se dos “supraprincípios” da 

proporcionalidade e da razoabilidade. São princípios que norteiam a aplicação dos outros 

princípios. 

O princípio da proporcionalidade é entendido como um mandamento de otimização 

do respeito máximo a todo direito fundamental, em situação de conflito com outro ou 

outros direitos fundamentais; é um parâmetro para se aferir à adequação e a necessidade de 

um determinado comando normativo no Ordenamento Jurídico. 6  Ele não possui uma 

definição única. Há autores que chegam a afirmar que o principio da proporcionalidade 

seria "regra fundamental que deve obedecer tanto os que exercem quanto os que padecem 

do poder".  Sob essa óptica, o princípio em questão é o fundamento da validade do próprio 

direito.7 

                                                 
5 BARROS, Sérgio Resende de. Atualidade Hermenêutica. In www.srbarros.com.br 
6 COUTO, Alessandro Ribeiro.  Princípio da proporcionalidade e sua aplicação no Direito Tributário. In 
jus.uol.com.br 
7 TAVARES, André Ramos, Curso de direito constitucional, São Paulo: Saraiva, 2002.p. 507. 
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O principio da razoabilidade pode ser conceituado como o esperado de um homem-

médio, amplamente ligado á ideia de bom senso. O princípio da razoabilidade é um norte 

para o não excesso da lei e de atos. Um ato que exceda ao necessário para bem satisfazer o 

escopo legal não é razoável.8 

 

2. Princípios Constitucionais do Processo Civil 

2.1 Introdução 

 

O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 nos trás diversos princípios elencados 

que contribuem para regular a atuação do Poder Judiciário. Tais princípios são deveras 

importantes, pois delimitam a linha de atuação do juiz, legitimando-o. 

Como brilhantemente expõe José de Albuquerque Rocha: 

“Só podemos compreender claramente o sentido dos princípios 

constitucionais do processo se os relacionarmos com o princípio 

democrático do qual se derivam, como mostraremos a seguir. O Estado 

brasileiro se define como Estado Democrático de Direito. Democracia 

significa, essencialmente, participação do povo no processo de produção 

de normas jurídicas que regulam a vida social, sejam as gerais 

(legislativas), sejam as individuais e concretas (judiciais, entre outras). Do 

princípio democrático deriva a legitimidade da autoridade e 

obrigatoriedade do direito. Se participamos de sua elaboração, direta ou 

indiretamente, estamos obrigados a obedecê-lo. No caso das normas 

legislativas, a legitimidade do legislador é assegurada indiretamente 

através de sua eleição pelo povo. Como, porém, legitimar o juiz na 

                                                 
8 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade – 3ª Edição- 
Malheiros. 
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produção de decisões judiciais, já que não é eleito? Os princípios 

constitucionais do processo, são, justamente, os mecanismos para 

legitimar o juiz, suprimindo a falta de eleição.”9 

Entre os princípios constitucionais do processo civil podemos elencar os seguintes: 

 

2.2.1 - Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição 

 

É o princípio de Direito Processual Público subjetivo, também cunhado como 

Princípio da Ação ou Acesso à Justiça, em que a Constituição garante a necessária tutela 

estatal aos conflitos ocorrentes na vida em sociedade. Desta forma, ocorre a 

inafastabilidade da jurisdição, a imprescindível utilização da jurisdição, por meio de órgãos 

jurisdicionais, que são complementos inarredáveis do processo civil constitucional. A 

invocação da tutela jurisdicional, preconizada na Constituição Federal, deve efetivar-se pela 

ação do interessado que, exercendo o direito à jurisdição, cuida de preservar por vários 

modos. Ou pelo reconhecimento (Processo de Conhecimento), ou pela satisfação (Processo 

de execução) e ou pela asseguração (Processo cautelar), direito subjetivo material violado 

ou ameaçado de violação. O objeto deste princípio está expresso na redação do inciso 

XXXV do artigo 5o da Constituição brasileira. "a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito". 

Segundo Calil Simão, o conteúdo jurídico do princípio reclama uma tutela 

jurisdicional eficaz, pois, segundo o autor, uma tutela ineficaz não é, na realidade, tutela 

alguma.10 

                                                 
9 ROCHA, José de Albuquerque, op. Cit. P. 45. 
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2.2.2 Princípio do Juiz Natural 

 

Este princípio descreve o Juiz natural ou constitucional de acordo com a nossa 

constituição atual. O juiz natural, portanto, é o juiz intitulado pela lei para julgar certas e 

determinadas questões, sem finalidade de má-fé. Como a constituição diferencia Justiça 

Comum ou ordinária de Justiça Especial, pode-se observar que nem todo juiz é natural. 

Desta forma, natural é aquele que irá julgar casos especiais, ou seja, matérias merecedoras 

de um exame mais detalhado, necessitando de um aprofundamento maior no assunto. No 

Brasil apresentam-se como grandes representantes da "Justiça Especial" os Juízes do STF, 

titulares de uma suposta 4ª instância federal. Estes, por exemplo, julgam casos que 

desafiam a justiça a ponto de existirem os recursos da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental editada no artigo 102, inciso I da CF. Há também o Senado Federal 

como importante órgão, que eventualmente exerce certos papéis do Poder Judiciário, apesar 

de independência dos Poderes. Com as constituições mais recentes, este ganhou, na sua 

competência especial, a possibilidade de julgar processos do Presidente da República e dos 

ministros do STF, apesar de ambas as situações não estarem tão claras na lei. Os únicos 

trechos que versam sobre o Juiz natural de forma clara e didática no Direito brasileiro são o 

artigo 5o, incisos XXXVII – “não haverá juízo ou tribunal de exceção” e LIII – “ninguém 

será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”.  

 

2.2.3 Princípio do Contraditório e Ampla Defesa 

                                                                                                                                                     
10 SIMÃO NETO, Calil. O conteúdo jurídico do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional: o 
direito de exigir uma prestação jurisdicional eficaz. In. Revista de Direito Constitucional e Internacional. São 
Paulo: RT, vol. 66, p. 121. 
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É o princípio constitucional que versa sobre a imparcialidade que é imposta ao juiz, 

durante uma decisão judicial. O juiz coloca-se entre as partes, mas de forma equidistante a 

elas, quando ouve uma, necessariamente deve ouvir a outra, somente assim se dará para 

ambas a possibilidade de expor suas razões e de apresentar a suas provas, influindo no 

convencimento do juiz. Desta forma, este princípio deve ser desenhado com base no 

princípio da igualdade substancial, devendo as partes serem postas a expor suas razões. 

Surge, então, como um de seus desdobramentos, o direito de defesa para o réu contraposto 

ao direito de ação para o autor. O Princípio do Contraditório e Ampla Defesa é regulado 

pelo inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal Brasileira. 

 

2.2.4 Princípio da Publicidade 

 

É um princípio processual previsto na Constituição Federal, que visa tornar 

transparentes os atos processuais praticados pelo juiz durante a persecução civil ou penal. 

Desta forma, este princípio impõe que os atos processuais devem ser públicos, como 

garantia democrática da liberdade no que concerne ao controle dos atos de autoridade. O 

Princípio da Publicidade sofre exceção quando for relevante o motivo ou quando tratar-se 

de questões de família, quando então os atos seguem em segredo de justiça. Em suma, 

podemos entender este princípio pela redação do inciso IX do artigo 93 da Constituição 

Federal Brasileira de 1988: "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 

públicos”. 

 

2.2.5 Princípio da Fundamentação das decisões 
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É o princípio que discorre sobre a importância da fundamentação do processo em 

bases legais e sociais. A fundamentação da sentença é sem dúvida uma grande garantia da 

justiça quando consegue reproduzir exatamente, como num levantamento topográfico, o 

itinerário lógico que o juiz percorreu para chegar à sua conclusão, pois, se esta é errada, 

pode facilmente encontrar-se, através dos fundamentos, em que altura do caminho o 

magistrado se desorientou ou foi induzido a um erro. Este princípio, por sua vez, dá 

conselhos ao juiz. O Processo de fundamentação se dá não só através da conciliação entre 

as partes, mas também pela valorização dos fatos concretos e pela revisão processual antes 

de editar a sentença final (Artigo 93, inciso IX da CF). 

 

2.2.6 Princípio da Isonomia ou da Igualdade 

 

É o princípio epistemológico constitucional que trata da igualdade de tratamento das 

pessoas no Direito. Esta igualdade, por sua vez, é garantia fundamental no corpo central da 

formação constitucional das normas gerais do sistema jurídico vigente. No Brasil, o 

Princípio da Isonomia está previsto no artigo 5o caput da Constituição Federal que diz: 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza". Também está previsto 

no inciso XXXVII do mesmo artigo sob o prisma da jurisdição geral e civil, ditando, então, 

que não pode haver nenhum tribunal que dê preferências e direitos fora das disposições 

normativas como tribunais de exceção.  

A fatia do princípio que trata de um dever do juiz perante um conflito de interesses 

é a garantia de equivalência de tratamento das partes (autor e réu) ressalvados os ônus de 

ambas. Pode haver também regime especial de tratamento e direitos. Esta garantia trata dos 
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casos de preferência com relação aos idosos prevista no artigo 1211-A do Código de 

Processo Civil Brasileiro; Ministério Público e Fazenda Pública na Lei 1060/50; ao 

consumidor, em que poderá ser deferida a inversão do ônus da prova (Código de Defesa do 

Consumidor, artigo 6º, inciso VIII). 

 

2.2.7 - Princípio da Economia Processual 

 

Segundo a douta jurista processualista Ada Pellegrini Grinover, o denominado 

princípio da economia processual preconiza o máximo resultado na atuação do direito com 

o mínimo emprego possível de atividades processuais.11  Exemplo da aplicação desse 

princípio encontra-se no art.105 do Código de Processo Civil, que trata da ocorrência da 

conexão e continência. Na conexão, por exemplo, ocorre que dois ou mais processos 

possuem o pedido e as partes idênticas, portanto, com fulcro no art.105, CPC, e com o 

devido respeito ao princípio em questão, o juiz ao analisar o processo pode de imediato uni-

los para que sejam reconhecidos conjuntamente, ocasionando, assim, uma maior celeridade 

e economia de atos processuais que neste caso seriam absolutamente dispensáveis. 

 

2.2.8 Princípio do Duplo Grau de Jurisdição 

 

O princípio do duplo grau de jurisdição versa sobre a possibilidade ou o direito à 

revisão de uma decisão judicial, da forma mais plena e ampla possível, presumindo-se que 

a partir da sua vistoria reduz-se a probabilidade de erro judiciário. O efeito devolutivo dos 

                                                 
11 GRINOVER, Ada Pellegrini ; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo ; DINAMARCO, Cândido Rangel . 
Teoria geral do processo. 25. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2009. P. 79 
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recursos apresenta-se como sua característica fundamental, justamente porque gera a 

oportunidade da revista da decisão, o que garante correto direito às partes da lide. Este 

princípio está previsto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal brasileira. 

 

3.  Princípio da Razoável Duração Do Processo 

 

3.1 Definição 

 

O direito fundamental á razoável duração do processo nos fornece uma noção de 

difícil conceituação, pois seu caráter é indeterminado e amplo. A efetivação da razoável 

duração do processo torna-se deveras complicada na prática, devido a essa dificuldade em 

delimitá-lo. 

Todavia, não se deve também dizer que a razoável duração do processo seria norma 

de eficácia limitada, sendo necessária lei complementar que o regulamente. Não. 

 

3.2 Fundamentação 

 

Antes mesmo da inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da Constituição Federal, no 

qual se verifica o principio da razoável duração do processo, dada pela Emenda 

Constitucional nº 45 de 08/12/2004, já havia dispositivos incorporados em nossa legislação 

pátria que corroboravam com a razoável duração do processo. 

Segundo o §2º do art. 5º da Constituição Federal, “Os direitos e garantias expressos 

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
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adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte”. 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969) ou Pacto de São José da 

Costa Rica foi ratificada pelo Brasil e integrada ao nosso ordenamento jurídico pelo 

Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992, incluindo-se no rol dos direito e garantias 

fundamentais protegidos pelo parágrafo anteriormente mencionado. 

Tal Convenção possui alguns dispositivos que defendem a razoável duração do 

processo, dentro do Capítulo II, destinado aos Direitos Civis e Políticos: 

"Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um 

prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 

anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na 

determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer 

outra natureza". (art. 8º, I). 

"Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso 

efetivo, perante os juízos ou Tribunais competentes, que a projeta contra atos que violem 

seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente 

Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no 

exercício de suas funções oficiais." (art. 25,I) 

 

Seguindo essa vertente, o inciso LXXVIII explicita que “a todos, no âmbito judicial 

e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam 

a celeridade de sua tramitação”. 

O dispositivo, portanto, expõe o direito fundamental a um processo com duração 

razoável, nos âmbitos judicial e administrativo, bem como os meios que garantam isso. 
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Nesse contexto, a prestação da tutela jurisdicional em tempo razoável garante o 

efetivo acesso á justiça, posto que o direito à prestação jurisdicional dentro de um tempo 

aceitável é uma exigência da tutela jurisdicional efetiva. 

Todavia, Nem sempre a celeridade processual é bem vinda. Nesses casos, há de se 

aplicar a razoabilidade entre duração do processo e as características da demanda, não 

podendo prevalecer a rapidez sobre a segurança jurídica das decisões. Segundo 

entendimento de Hélio Tornaghi: 

“O juiz deve zelar a celeridade do processo, mas sempre cuidando 

que não se mutilem as garantias, quer de observância do Direito objetivo, 

quer de respeito aos direitos subjetivos das partes ou de terceiros. O acerto 

da decisão prima sobre a sua presteza. É preciso que a ligeireza não se 

converta em leviandade, que a pressa não acarrete a irreflexão. O juiz deve 

buscar a rápida solução do litígio, mas tem de evitar o açodamento, o 

afogadilho, a sofreguidão. Deve ser destro, sem ser precipitado; pontual, 

sem imprudência. O juiz inconsiderado é ainda pior que o vagaroso. A 

observância rigorosa das formas e prazos legais é a melhor receita para 

conciliar a rapidez e a segurança". 12 

 

3..2.1 Efetivação 

Faz-se necessário, pois, conhecer quais são os motivos que levam à morosidade na 

esfera judiciária, bem como o que se deve ser feito para que se efetive de vez um processo 

com duração razoável. 

 

 

                                                 
12 TORNAGHI, Hélio. Comentários ao código de processo civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1974. v. I. 
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CAPÍTULO II 

 

MOTIVOS QUE LEVAM À MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO 

 

1.1 Introdução 

 

Posto que a morosidade do Judiciário não é um mal que assola apenas a justiça 

brasileira; atinge a todos os países de forma mais ou menos grave. No Brasil, o fenômeno, 

revelado há várias décadas, passou a representar uma preocupação permanente. 

Sendo assim, a doutrina pátria procurou diagnosticar as causas deste problema, 

apontando vários fatores que impedem a celeridade processual e levam à morosidade do 

Poder Judiciário. 

Nas palavras de José Rogério Cruz e Tucci, antes mesmo do advento da EC/45, 

dividiu estes fatores em três grandes grupos13: 1) de ordem institucional, relacionados à 

eficiência da administração judiciária; 2) de ordem técnica e subjetiva, relativos às 

legislações e procedimentos processuais, bem como o preparo dos operadores do direito; 3) 

derivados da insuficiência material, relativos às instalações dos órgãos, condições de 

trabalho dos servidores, numero de funcionários, dentre outros. 

Nos tópicos que se seguem, será feita uma rápida analise sobre os três grupos, 

esmiuçando algumas causas mais especificas citadas em livros e artigos relativos ao tema. 

Primeiramente, abordar-se-ão as questões derivadas da insuficiência material e as de 

ordem institucional, relativas exclusivamente ao poder judiciário; posteriormente, serão 

                                                 
13 CRUZ E TUCCI, José Rogério, Tempo e Processo: uma análise empírica das repercussões do tempo na 
fenomenologia processual (civil e penal). São Paulo, 1990, p. 98-109.  
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analisados os fatores de ordem técnica e subjetiva, inerentes tanto ao Judiciário, como ao 

Legislativo e ao Executivo. 

 

1.2 Fatores derivados da insuficiência material: aumento da demanda 

processual e a falta de estrutura do Poder Judiciário. 

 

É possível ver que o aumento da demanda processual é resultado natural da 

evolução da sociedade, que, à medida que o tempo passa, torna-se mais ciente de seus 

direitos, buscando cada vez mais o Poder Judiciário para solução de conflitos, os quais, por 

sua vez, revelam-se mais complexos ao longo do tempo. 

Esta nova consciência da sociedade em relação a seus direitos foi intensificada após 

o extenso período de Ditadura Militar, com a promulgação da Constituição Federal de 

1988, que redemocratizou, de sobremaneira, o nosso país. 

Além disso, o grande êxodo populacional que ocorreu do campo para a cidade, 

principalmente entre as décadas de 1960 e 1980, modificando as relações jurídicas, que se 

tornaram bem mais dinâmicas. 

A modernização e a estruturação do Poder Judiciário não acompanharam essa 

evolução da sociedade. O resultado disto é o acumulo de processos que passam anos sem 

obterem uma decisão, o que leva a uma serie de prejuízos aos cidadãos, além de contribuir 

para o aumento do descredito do Poder Judiciário. 

Essa demora na prestação jurisdicional, muitas vezes, acaba por consagrar decisões 

frágeis, ou errôneas, que causam consequências irreparáveis e situações irreversíveis. 
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A própria ideia de “fazer justiça” fica prejudicada quando existe uma demora 

excessiva na resposta do Judiciário, dificultando a aplicação do Direito no caso concreto, 

que, em alguns casos, ao ser modificado, dificilmente voltará ao status quo ante. 

O primeiro fator claro apontado pelos doutrinadores para a demora e o não 

desafogamento desta grande demanda que chega aos fóruns e tribunais é a falta de estrutura 

do Poder Judiciário. 

Essa deficiência deve ser entendida tanto como falta de estrutura física, referente 

basicamente às condições de trabalho; quanto à falta de recursos humanos, isto é, o 

reduzido número de funcionários efetivos (serventuários, juízes, etc.) em comparação ao 

grande volume de trabalho. 

Em relação á insuficiência física, é patente a precariedade das instalações de muitos 

órgãos do judiciário, sobretudo nas cidades do interior do país, onde a tecnologia e a 

informatização são ainda uma realidade distante. 

Em muitos fóruns, ainda são encontrados processos com arcaico papelório, 

datilografados ou até mesmo manuscritos. Computadores e impressoras, quando existem 

nos locais, na maioria das vezes se encontram obsoletos, sem um funcionamento adequado. 

Isto quando não estão totalmente quebrados, contribuindo somente para aumentar o 

abarrotamento das salas dos órgãos públicos. 

Nos dias hodiernos, com o atual nível de globalização e tecnologia, não se justifica 

o descaso do Poder Publico de certas regiões, ao permanecer na mais profunda 

desatualização, servindo para dificultar a celeridade processual e aumentando a ineficiência 

na prestação jurisdicional. Não adianta que alguns tribunais e fóruns adotem medidas ágeis 

para melhorar o tempo de tramitação processual, enquanto outros param no tempo e deixam 

de se informatizar adequadamente. 
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Outro problema muito citado pela doutrina, referente à falta de estrutura do Poder 

Judiciário é a insuficiência de recursos humanos, em especial o número reduzido de juízes 

ante a grande demanda judicial. 

Aqui se deve fazer um alerta. A questão parece ser bem mais profunda, isto é, o 

problema não se resume somente à falta de magistrados, mas à má distribuição destes. Isto 

pode ser facilmente visualizado ao constatar que existem comarcas com enorme demanda e 

um número insuficiente de juízes; em contrapartida, há lugares com muitos juízes em 

relação a pouca demanda. 

Preocupando-se com essa desproporcional distribuição, a EC/45 acrescentou o 

inciso XIII ao artigo 93 da Constituição Federal, que dispõe: “o número de juízes na 

unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva 

população”. 

Essa previsão é extremamente importante, visto que estabelece um planejamento e 

um controle que até então não era efetuado, mas que é fundamental para a efetivação do 

acesso à justiça de forma ampla. De outro modo, essa é mais uma prática que já deveria ter 

sido implementada há tempos, pois a distribuição dos magistrados proporcionalmente ao 

número de processos é um dos deveres mínimos a serem cumpridos pelo Poder judiciário. 

Conforme nos ensina o professor Flávio Dino: “é imperativo que os Tribunais e o 

CNJ mantenham sistemas de acompanhamento para detectarem a ruptura da desejada 

proporcionalidade no tocante à efetiva demanda judicial, realizem diagnóstico que descarte 

eventual sazonalidade e, então, elaborem os projetos de lei que forem necessários”. 14 

                                                 
14 DINO, Flávio et al. Reforma do Judiciário: comentários à Emenda Constitucional, nº 45/2004. Rio de 
Janeiro: Impetrus, 2005, p. 49. 
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Além desse planejamento estratégico mencionado pelo autor, é preciso maiores 

investimentos do governo, visando à realização de concursos públicos para suprir a 

escassez de juízes e servidores, com o intuito de agilizar as respostas ás demandas 

processuais nas localidades que necessitam de tanto. 

 

1.3 Fator de ordem institucional – a administração judiciária. 

 

A insuficiente estrutura física mencionada no tópico anterior não basta para explicar 

a grande lentidão da tramitação processual no Poder Judiciário, tendo em vista que, mesmo 

de forma lenta, os tribunais e fóruns de todo o país já estão se modernizando e se 

adequando às novíssimas tecnologias. 

A falta de modernização, vale frisar, refere-se mais especificamente aos fóruns de 

pequenos interiores, os quais ainda não foram alcançados pelos avanços tecnológicos. 

Logicamente que tal atraso dificulta o acesso do cidadão humilde à Justiça, além de 

contribuir para a demora na prestação jurisdicional nessas cidades. Porém, quando se foca o 

caso dos grandes centros urbanos, onde se encontram as sedes de tribunais cada vez mais 

modernas, percebe-se o mesmo problema. Qual seria a razão para a grande morosidade do 

Poder Judiciário nessas localidades? 

O Ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Edson Carvalho Vidigal, nos 

esclarece brilhantemente a questão ao comentar que, para combater esse problema da 

morosidade, não basta somente informatizar, é preciso desburocratizar os procedimentos 

internos dos Tribunais e Fóruns: 

“Parecemos, no entanto, pouco incomodados com outras 

armadilhas, aquelas que mais próximas, no nosso dia a dia, atormentam a 
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vida das partes durante a tramitação e frustram, pela demora, a alegria dos 

vencedores, quase todos arrastados para aquela correnteza onde se 

debatem, quase se afogando, os que ganham, mas não levam. 

 Refiro-me à burocracia interna, incrustrada há mais de um século 

no cotidiano dos Juízos e Tribunais. É essa burocracia que, reduzindo a 

sofridos gestos de simples mecânica o trabalho dos servidores, não só lhes 

tornam presas fáceis da manemolência, dificultando-lhes o crescimento 

profissional, como igualmente, pelas mesmas e viciadoras mesmices, vai 

sonegando aos juízes o seu sublime direito de pensar. 

Precisamos agir com ideias novas, colocando ao nosso melhor 

serviço, em favor da realização da justiça, as conquistas da tecnologia. 

Desburocratizar não é informatizar. Temos sido levados a pensar, 

com frequência, que o computador, esse nosso novo aliado na corrida 

contra a falta de tempo, remove por si, esses imbróglios. 

Os costumes arcaicos como os que, até hoje, mofam prateleiras 

de processos, dando até bolor em mentes, não se removem sem força de 

vontade. Sem determinação inarredável, sem a consciência de quem sabe 

exatamente o que quer ao final.” 15 

Essa burocracia interna comentada por Vidigal nada mais é do que o fator de ordem 

institucional, a que se refere José Rogério Cruz e Tucci, que basicamente se resume á 

deficiência na administração judiciária. 

O problema da burocracia interna dos tribunais e fóruns esta inserido, portanto, em 

uma questão maior, qual seja a administração judiciária, que consiste na aplicação das 

técnicas administrativas voltadas à realização da atividade jurisdicional. 

                                                 
15 VIDIGAL, Edson Carvalho, Biblioteca Digital do Superior Tribunal de Justiça – BDJur – 
Desburocratização da Justiça. In bdjur.stj.gov.br. Acesso em 02 de maio de 2011. 
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Em outras palavras, a administração judiciária deve ser entendida como o conjunto 

de técnicas e métodos de planejamento, gestão e controle, que visam organizar e coordenar 

o funcionamento dos órgãos e serviços do Poder Judiciário no país. 

Esse controle e coordenação devem ser desempenhados individualmente pelo 

magistrado, enquanto agente público e, institucionalmente pelos tribunais, no exercício de 

suas funções decorrentes de sua autonomia administrativa e financeira (CF/88, art. 99). 

Como pôde ser observado em tópicos anteriores, a organização administrativa do 

Poder Judiciário é extremamente falha, inexistindo qualquer planejamento estratégico no 

sentido de aumentar o acesso do cidadão à justiça e agilizar a prestação jurisdicional. Esta 

deficiência ficou patente ao constatarmos que medias simples como a observância de uma 

ordem cronológica nos julgamentos ou a distribuição dos magistrados proporcionalmente à 

demanda não vinham sendo aplicadas. 

A maneira mais clara de visualizar este problema na prática é acompanhar de perto 

a tramitação de um processo. A burocracia interna destes tribunais é um dos principais 

fatores responsáveis pela demora na prestação jurisdicional. 

Muitos processos correm de mesas em mesas, esperando um simples carimbo ou um 

mero despacho. Não existe seques uma padronização nos procedimentos, deixando, muitas 

vezes, processos semelhantes em situações diversas, o que leva ao grande acúmulo de 

demanda sem resposta. 

Assim, pode-se inferir que, tanto a falta de estrutura física e recursos humanos, 

como a deficiente administração judiciária, são responsáveis diretas pela morosidade do 

Poder Judiciário. 

 

1.4 Fatores de ordem técnica e subjetiva. 
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Até aqui foram analisados e discutidos os fatores inerentes unicamente ao Poder 

Judiciário, sobretudo sua estrutura e administração. As causas que levam à morosidade do 

judiciário, entretanto, não são exclusivas de tal poder, já que o Legislativo e o Executivo 

também concorrem diretamente para agravar o problema. 

Nesse contexto, serão abordados os fatores de ordem técnica e subjetiva, nos tópicos 

que se seguem. 

 

1.4.1 Atuação dos magistrados. 

Apesar de ser pouco abordado, o fator subjetivo é tão importante quanto os demais 

fatores, quando analisamos a morosidade da justiça, ou seja, além de ser constatada uma 

deficiência material e institucional do Judiciário, pode-se inferir que a má formação dos 

magistrados tem uma parcela de culpa muito grande pela crise instalada nesse Poder. 

É indispensável que os magistrados sejam selecionados entre pessoas que, além de 

seus conhecimentos jurídicos, demonstrem ter consciência de que os casos submetidos a 

sua apreciação implicam interesses de seres humanos. O candidato a juiz deverá demonstrar 

condições para avaliar com independência, equilíbrio, objetividade e atenção aos aspectos 

humanos e sociais, as circunstancias e um processo judicial, tratando de forma igualitária 

todos os cidadãos e procurando, com firmeza e serenidade, a realização da justiça. 16 

Devido a uma ausência de uma seleção mais profunda, que avalie todos esses 

aspectos citados, bem como a proclamada má formação dos estudantes de direito em geral, 

constantemente ingressam na magistratura juízes despreocupados com sua função social e 

despreparados para atender os anseios da população. 

                                                 
16 DALLARI, Dalmo de Abreu. O Poder dos Juízes. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 25-26 
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Essa questão influi diretamente na razoável duração do processo, na medida em que 

estes magistrados, muitas vezes, limitados única e exclusivamente à teoria do direito, 

apegam-se a formalismos e a rigores processuais em excesso e totalmente desnecessários, 

destituídos de qualquer propósito, entravando e dificultando a celeridade processual. 

Além disso, já é pratica constante entre os magistrados, por mera negligência ou 

falta de vontade, a utilização dos famosos “modelos prontos”, também conhecidos como 

“sentenças padronizadas”, para decidirem o pleito, produzindo muitas sentenças obscuras 

ou contraditórias, abrindo espaço para a interposição de recursos que protelam cada vez 

mais a decisão definitiva. 

Acrescenta-se o fato de que muitos juízes ingressam na carreira muito novos, 

enchendo-se de arrogância e prepotência, achando-se acima de tudo e de todos, não 

observam a responsabilidade e o poder que possuem em suas mãos e quantas mazelas 

podem ocorrer se este for mal aplicado, acabando por molestar de maneira execrável os 

direitos do cidadão. 

Óbvio que o juiz não é um ser infalível, nem pode o ser, pois a falibilidade é 

inerente a todos os seres humanos. Por isso, não raras vezes, o magistrado poderá 

equivocar-se ou deslizar em algum percalço da vida forense. Contudo, tais erros não podem 

ser fruto de interesses de terceiros ou por pura negligência. 

 

1.4.2 O Poder Legislativo – a falta de adequação e qualidade das leis. 

 

Uma das causas mais lembradas pelos doutrinadores quando procuram diagnosticar 

o problema da morosidade do Judiciário diz respeito à falta de qualidade e adequação das 
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leis brasileiras, que conduzem a um intricado sistema processual, responsável por uma 

burocracia sem tamanho, que emperra a realização da Justiça. 

Não adianta investir em recursos materiais e humanos, elaborar um excelente 

planejamento estratégico e aumentar o número de juízes para agilizar a prestação 

jurisdicional, se a nossa legislação é protecionista e ultrapassada, fruto de um sistema 

arcaico, que abre espaço para oportunistas se aproveitarem das lacunas a fim de 

procrastinar o litígio desarrazoadamente. 

Dentre os diversos problemas de nossa legislação, destaca-se o número excessivo de 

recursos meramente protelatórios, somados a presença de atos processuais extremamente 

formais, que levam a demasiada burocratização e complexidade do procedimento judicial 

brasileiro. 

Sobre a burocracia processual, Vidigal afirma: 

“É verdade que o nosso direito processual, tanto civil quanto 

penal, são almoxarifados de encrencas das quais se valem os advogados, e 

também em muitos casos, o ministério Público, para as conhecidas, e por 

que não dizer também previsíveis, ciladas procrastinatórias. Por isso 

mesmo, tem-se reclamado muito, e com toda razão, por mudanças nos 

nossos Códigos. É preciso que se reduzam ao máximo possível as 

formalidades processuais, desativando-se, assim, todas as armadilhas as 

quais, não obstante amparadas por lei, subvertem o direito e atrapalham a 

justiça”.17 

Nossa legislação processual encontra-se estagnada no tempo e no espaço, 

precisando urgentemente de uma reforma profunda. A desarmonia é geral, muitas leis são 

criadas com péssima qualidade na redação, de forma obscura e ambígua, dificultando as 

                                                 
17 VIDIGAL, Edson Carvalho, op. Cit. 



34 
 

 

suas interpretações. Observa-se que esta deficiência é tanto no aspecto semântico, quanto 

na questão da conveniência e adequação das normas introduzidas no ordenamento. 

Para o professor Paulo de Barros Carvalho, este problema se deve ao fato de nosso 

Poder Legislativo ser formado por representantes de diferentes seguimentos da sociedade 

(médicos, dentistas, engenheiros, religiosos, economistas, etc.), que não possuem 

conhecimento jurídico suficiente para elaborar normas técnicas. Assevera o autor: 

“Se atinarmos, porém, à organização hierárquica das regras 

dentro do sistema, e à importância de que se revestem as normas gerais e 

abstratas, como fundamento de validade sintática e semântica das 

individuais e concretas, poderemos certamente concluir que a mencionada 

heterogeneidade dos nossos parlamentos influi, sobremaneira, na 

desarrumação compositiva dos textos do direito positivo”.18 

No entanto, não parece ser este o real motivo da péssima qualidade das nossas leis. 

Essa heterogeneidade, aliás, faz parte da efetivação do Estado Democrático de Direito em 

sua plenitude, pois, somente com a representação das várias classes e seguimentos sociais, 

haverá um equilíbrio na defesa dos interesses dos cidadãos. 

Se os especialistas da área jurídica fossem os únicos formadores do Legislativo, 

teriam a tendência de lutar de forma mais contundente pelos interesses específicos desta 

classe. Além disso, as normas, devido ao seu grande conteúdo técnico, seriam disposições 

compreendidas exclusivamente pelos profissionais que dominam a matéria, muito embora 

se destinem a toda a população, sem exceção. 

Na realidade, a causa maior deste problema é muito mais a falta de compromisso e o 

desrespeito que alguns parlamentares têm para com a sociedade, do que a profissão que 

estes exercem, seja esta jurídica ou não. Afinal, os deputados e senadores que não têm 

                                                 
18 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 16ª Ed., São Paulo; Saraiva, 2004, p 5-6. 
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conhecimento técnico suficiente para elaboração de leis, são assistidos por assessores, que 

os auxiliam nesta tarefa. 

Portanto, os cidadãos, ao irem às urnas, devem atentar-se, não para a profissão do 

candidato, mas sim para sua carreira politica e suas realizações sociais, bem como sua vida 

pública, evitando, desta forma, que pseudo-representantes do povo detenham o poder 

somente para defender os interesses de uma pequena minoria. 

 

1.4.3 A atuação dos advogados e a litigância de má-fé 

 

A falta de qualidade de nossas leis, que leva a diferentes interpretações, abre espaço 

para a atuação de advogados oportunistas, que se utilizam das lacunas em nossa legislação 

para protelarem o desfecho do processo. 

Esses profissionais, na ânsia de atender aos interesses de seus clientes, utilizam-se 

de todos os meios ao seu alcance, sejam eles lícitos ou ilícitos, tais como: retirada dos autos 

da secretaria da vara sem motivo plausível, não devolução no prazo legal; criação de 

incidentes processuais infundados; apresentam documentos de forma e oportunidade 

impróprias; interpõem recursos cabíveis e incabíveis, contra todas as decisões 

desfavoráveis, mesmo tendo consciência de que suas impugnações são infrutíferas. 19 

Esse fator subjetivo – a atuação dos advogados – é um dos critérios estabelecidos 

pela Convenção Europeia de Direitos do Homem para dimensionar a razoável duração do 

processo no caso concreto. 

                                                 
19 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual – Oitava Série, p. 03-04 
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A Convenção baseia-se na teoria do abuso do Direito, na qual estabelece que o 

processo deva ser um instrumento para a realização do direito material, e não como 

mecanismo de embaraço ou frustração dos direitos da outra parte. 

Nesse sentido, Paulo Cezar Pinheiro Carneiro explica que a razoável duração do 

processo está intimamente ligada ao comportamento ético das partes e dos advogados, não 

adiantando em nada a produção de grandes reformas processuais: 

“Sob esse enfoque, o tema de comportamento ético dos 

personagens do processo coloca-se em posição de destaque. Isto por uma 

razão muito simples: se o processo é composto de pessoas, não só aqueles 

que formam a relação jurídica processual, mas também, de tantas outras 

que contribuem para seu desenvolvimento, o modo que elas atuam será 

absolutamente fundamental. Em outras palavras, de nada valerá qualquer 

tipo de reforma processual, a criação de qualquer instituto mágico, se os 

personagens do processo não direcionarem suas atividades para os fins 

almejados, pois, como afirmava Platão, “não pode haver justiça sem 

homens justos”. [...] O advogado também é responsável, cabendo-lhe 

indagar quais os objetivos de seus clientes e os fins que eles pretendem 

alcançar com o processo, para avaliar se, do ponto de vista ético, deve ou 

não aceitar a defesa. Não se concebe que o advogado possa, a pedido de 

um cliente, utilizar o processo para alcançar objetivos que contrariem a lei, 

como: criar mecanismos para fraudar o fisco; retardar injustificadamente o 

andamento do processo; apresentar provas – documental, testemunhal, ou 

qualquer outra – que saiba serem falsas, e assim por diante”. 20 

                                                 
20 CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Acesso à Justiça – Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública, 2ª 
edição, Rio de Janeiro; Forense, 2003, p. 70-72. 
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Logico que a visão do autor é utópica e de difícil concretização na pratica. Na 

verdade, é impossível incrustar no comportamento das pessoas a ideia de que não se deve 

fazer uso de instrumentos antiéticos ou desleais para se vencer um litigio. 

O que deve ser feito é a criação de mecanismos suficientes que coíbam essa má 

conduta, ou seja, se for constatada a má-fé do litigante, este deverá ser submetido às 

sanções que punam essas atitudes maliciosas. 

Cumpre salientar que algumas dessas sanções já estão previstas em nossa legislação, 

como, por exemplo, a multa prevista no artigo 18 do Código de Processo Civil (“O juiz ou 

tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa não 

excedente a um por cento sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos 

prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as despesas que 

efetuou.”). Entretanto, não é costume corriqueiro dos juízes e desembargadores arbitrarem 

uma multa ao constatarem a litigância de má-fé. 

Importante lembrar, inclusive, conforme a leitura do artigo, que esta condenação 

não necessita de requerimento do ofendido, podendo o juiz decreta-la de oficio. 

Essas previsões são fundamentais para desestimular essas práticas abusivas, que não 

prejudicam a parte contrária, mas a todo o sistema jurisdicional, que fica impedido de 

solucionar a inúmeras outras causas que se apresentam e têm sua tutela protelada em 

virtude da má-fé de terceiros. 

Infelizmente, além da inercia e irresponsabilidade dos magistrados em não aplicar 

os mecanismos que possuem em mãos, nossa legislação favorece esse tipo de atitude 

repreensível, sobretudo pelo grande número de recursos que estão previstos em nosso 

ordenamento. 
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É preciso, portanto, repensar esse sistema recursal e diminuir as lacunas da nossa 

legislação, que facilitam o prolongamento deliberado do andamento processual por parte de 

litigantes oportunistas. 

 

1.4.4 Atuação do Poder Executivo. 

 

É cediço que o Poder executivo tem uma grande parcela de culpa pela morosidade 

do Pode Judiciário, não só pela falta de investimento no setor, como também e, 

principalmente, por ser reconhecidamente o maior responsável pelo acúmulo de demanda 

processual nos fóruns e tribunais. 

A prática de recorrer de qualquer decisão, mesmo se esta for nitidamente 

irrecorrível, já está incrustada nos órgãos defensores do Poder Público (Procuradorias do 

Município, Procuradorias do Estado, Procuradoria da Fazenda Nacional, Advocacia da 

União), ou seja, apesar de não haver qualquer tese jurídica que embase um possível recurso 

contra a decisão, os procuradores insistem em recorrer, nem que seja apenas para 

procrastinar a tramitação processual. 

A atuação do Estado é criticada veementemente pelo professor Carlos Henrique 

Ramos: 

“Flagrante em nossa sociedade o papel autoritário e 

descompromissado da Administração Pública para a solução dos conflitos 

entre ela e os particulares. A cultura que vigora é a da violação e a do não 

reconhecimento dos direitos dos cidadãos. A administração não cria 

mecanismos de prevenção de litígios na sua esfera e não internaliza a 

solução de certos conflitos, mesmo quando para tal baste o 

reconhecimento de um direito liquido e certo previsto em lei. Deste 
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quadro, é claro, só poderia resultar a crise da litigiosidade do Estado, que 

dedica grande parte do orçamento público para financiar tal descalabro. 

Inclusive do ponto de vista econômico tal postura não se justifica”.21 

Os procuradores, portanto, desde quando ingressam no órgão publico, já são 

treinados e estimulados a sempre recorrerem, mesmo sendo constatado que a parte contrária 

tem direito liquido e certo sobre o objeto da causa ou se houve algum óbice à proposição do 

recurso, como, por exemplo, o fim do prazo. 

Vale lembrar também que, caso um procurador se recuse a interpor um recurso por 

entender que não existe nenhuma defesa plausível para aquela determinada situação, deve 

fazer um pequeno parecer ao Procurador Chefe com os motivos que o levaram a tal 

conclusão. Se o parecer não for aceito, a incumbência é repassada para outro procurador. 

Assim, alguns poderiam alegar que a autonomia dos procuradores serviria para impedir que 

recursos improváveis chegassem aos Tribunais, entretanto, o procedimento interno destes 

órgãos leva à mitigação desta autonomia funcional. 

Esta prática totalmente reprovável contribui para o grande engessamento da Justiça, 

na media em que sobem constantemente aos tribunais pilhas de recursos interpostos pela 

Fazenda pública com o intuito meramente protelatório, os quais abarrotam as prateleiras e 

consomem o precioso tempo dos magistrados, que poderiam estar apreciando outros 

recursos mais urgentes, referentes a processos mais importantes, que tratam, muitas vezes, 

de direitos fundamentais e indisponíveis do cidadão. 

Não se pode imaginar, nem aceitar, o Estado atuando em litígios da mesma forma 

que os particulares. Sabe-se que quando vai a juízo, a Fazenda Pública defende interesse 

específico do Estado: o patrimonial. Contudo, o Estado deveria ser o primeiro a dar 

                                                 
21 RAMOS, Carlos Henrique, op cit., p. 71 
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exemplo de como não utilizar de mecanismos meramente protelatórios, adiando o desfecho 

da prestação jurisdicional. 

Aliás, chega a ser contraditório, ou no mínimo hipócrita, o comportamento adotado 

pelo Estado nos litígios processuais, já que este sempre se demonstra preocupado com a 

crise em que atravessa o Judiciário, porém se revela como um dos maiores responsáveis 

pelo colapso deste Poder. 

Além disso, é público e notório que o Estado é um mau pagador, isto é, além de 

dificultar a tramitação processual, fazendo de tudo para adiar sentenças desfavoráveis, o 

Poder executivo demora a cumprir suas obrigações pecuniárias, sobretudo quando se trata 

de grandes quantias, as quais, para serem liberadas, passam por uma profunda burocracia. 

Quando a ação da parte contrária é julgada definitivamente procedente, não cabendo 

mais recursos, o processo entra na sua fase de execução. Caso o Estado seja condenado a 

pagar uma divida acima de 60 salários mínimos, o juiz formaliza uma requisição ao 

presidente do Tribunal de Justiça do Estado, para que este exija a inclusão no orçamento da 

Fazendo Pública da quantia necessária ao pagamento. Esse procedimento é denominado 

precatório. 

O problema é que na grande maioria das vezes, a Fazenda pública, alegando 

insuficiência de verbas, não faz esse pagamento no prazo estipulado, corroborando para o 

aumento do descredito do Poder Judiciário para com a população, que tem a sensação de 

que a justiça é falha. 
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CAPÍTULO III 

 

SOLUÇÕES PARA A EFETIVIDADE DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO. 

 

1.1 Introdução 

 

Inúmeras soluções são apontadas pela doutrina para o problema da morosidade da 

justiça no Brasil. A maioria delas são consequências lógicas das causas enfrentadas nos 

tópicos anteriores, isto é, após o exame dos motivos que acarretam a lentidão da prestação 

jurisdicional, serão abordados alguns possíveis mecanismos que poderão resolver (ou pelo 

menos amenizar) a crise do Judiciário brasileiro. 

Alguns destes mecanismos já são visualizados na prática, restando apenas um maior 

aperfeiçoamento; já outros precisam ser implementados ou efetivados. 

 
1.2 Métodos alternativos de resolução de conflitos – arbitragem, mediação e 

conciliação. 

 

O melhor tratamento para qualquer tipo de problema é a prevenção. Assim, a 

maneira mais eficaz para diminuir o acúmulo de demanda nos fóruns e tribunais é evitar 

que pequenos conflitos, que podem ser resolvidos sem adentrar a seara do Judiciário, se 

tornem problemas maiores e dificultem não só a solução entre as partes, como também a 

tramitação processual dos demais processos que estão pendentes de serem julgados. 
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Desta forma, revelam-se como medidas preventivas para solucionarem o problema 

da morosidade do Poder Judiciário, os métodos alternativos de resolução de conflitos, que 

serão brevemente abordados a seguir. 

 

1.2.1 Arbitragem. 

 

Amplamente utilizada, especialmente em direito comercial, internacional e 

trabalhista, a arbitragem no Brasil é prevista na lei nº 9307/96, a qual estabelece os 

procedimentos a serem adotados no processo. 

Este método possui um procedimento breve, possibilitando às partes uma decisão de 

conteúdo técnico e a oportunidade de escolher o árbitro que julgará a causa, não tendo as 

partes poder para influenciar, de alguma forma, a decisão arbitral. Existe, também, a 

possibilidade de escolha de direito aplicável em outro país, isto é, as partes podem recorrer 

á equidade dentro de um procedimento de direito internacional. 

Além da celeridade e o baixo custo da arbitragem, sua decisão pode ser final e 

obrigatória para as partes, possuindo força de titulo extrajudicial, executável por via 

judicial, passível apenas de uma revisão formal, pois, vale dizer, faz coisa julgada material. 

Cumpre ressaltar que este método, assim como as demais vias alternativas para 

resolução de conflitos, não possui o objetivo de substituir a função jurisdicional do Poder 

Judiciário, ou seja, tais métodos não existem para concorrerem, muito menos se sobrepor à 

indispensável e permanente função estatal da Justiça Pública, pois essa se trata de garantia 

constitucional prescrita no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. Vale lembrar, ainda, 

que apenas os direitos disponíveis são passiveis de solução de forma consensual, entre as 

partes ou por um terceiro nomeado para esse fim. 
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1.2.2 Mediação. 

 

Trata-se de um procedimento no qual o mediador busca um diálogo construtivo, no 

sentido de fazer um acordo negociado entre as partes, tentando alcançar um denominador 

comum nas suas divergências. 

A mediação permite que as pessoas criem um espírito de aceitação, sentindo que a 

decisão a qual chegaram foi um reflexo de suas vontades e não imposta por um terceiro. 

Tem, portando, essa característica de eliminar, ou, pelo menos, atenuar as tensões, na 

medida em que pode servir como uma base de um acordo, que, no futuro poderá ser 

concretizado. Assim, estabelece um clima de compreensão e confiança entre os 

contendores. 

Uma dificuldade vislumbrada nesse método é que este, quando feito fora dos 

tribunais, demanda mais tempo, já que não possui um mecanismo executório próprio, 

necessitando da homologação de um juiz para ter força de vincular às partes, caso contrário, 

não passa de um mero acordo amigável, no qual necessita do voluntarismo e da boa-fé das 

partes, o que nem sempre ocorre. 

Nesse sentido, a mediação tem suas limitações, pois depende de uma paridade das 

partes no que tange às informações, recurso e poder, para se instaurar esse clima amistoso 

citado no parágrafo anterior. Na falta desses requisitos, o equilíbrio e a equidade podem ser 

comprometidos, sem contar que a responsabilidade do mediador torna-se maior, o que 

resulta, muitas vezes, em não poder cumprir sua missão. 

 

1.2.3 Conciliação 
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Esse procedimento pode ser feito tanto fora do âmbito judicial, como pode ser 

oficial, quando se busca evitar o prosseguimento da ação judicial, sendo normalmente 

proposto na primeira audiência. 

Embora possua um terceiro, assim como, na mediação, a conciliação não se 

confunde com aquela, pois nesta, o terceiro opina, sugere e aconselha o melhor acordo, 

limitando-se a resolver apenas o caso em questão; enquanto naquela, o principal objetivo é 

viabilizar uma comunicação entre as partes na tentativa de descobrir o real motivo das 

divergências, viabilizando um canal de comunicação. 

Na conciliação, é mais comum o trato de conflitos de índole financeira, ou seja, os 

patrimoniais disponíveis, como, por exemplo: o recálculo de dívida de pagamento de 

financiamento em atraso, cobrança indevida de ligações telefônicas, etc. Trata-se de um 

procedimento desprovido de sentimento afetivo, mas de uma relação que ali se exaure. 

Portanto, ao conciliador é indispensável o domínio e o conhecimento técnico acerca 

do tema em questão, bem como habilidade para convencer as partes que possuem conflitos 

de interesses a cederem em alguns pontos para a concretização de uma solução mais rápida 

e sem complicações. 

Atualmente, acompanhados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os tribunais 

de todo o país promovem as semanas de Conciliação, nas quais são estimulados e 

realizados inúmeros acordos entre os litigantes de vários processos diferentes, ocasionando 

uma nítida melhoria na taxa de congestionamento de processos pendentes a serem julgados. 

 

1.3 Informatização do poder judiciário 

 



45 
 

 

No tópico referente à falta de estrutura do Poder Judiciário, foram explanados 

alguns motivos que acarretam a demora na prestação jurisdicional, dentre eles, as questões 

da informatização e da modernidade ausente ou precárias em alguns tribunais e fóruns do 

país. 

De fato, este problema vem, cada vez mais, diminuindo, pois já é uma realidade que 

os órgãos do Judiciário, nos grandes centros urbanos, já estão equipados com mecanismos 

da mais alta tecnologia. 

Faz-se necessário, entretanto, sob pena de desequilíbrio na prestação jurisdicional, 

que esta modernização atinja todas as regiões do país, até mesmo ás menores cidades do 

interior, que não possuem recursos suficientes para acompanhar esse processo de inovação, 

já que a Justiça deve ser célere e eficaz para todos, e não somente para os cidadãos que 

vivem em grandes cidades. 

Além disso, conforme discorrido no tópico supramencionado, não basta a 

informatização se não houver um planejamento estratégico adequado para a efetivação e 

melhor utilização das tecnologias disponíveis. 

Nesse sentido, Edson Carvalho Vidigal tece alguns comentários sobre a necessidade 

de os juízes e servidores do judiciário se reciclarem para usufruírem, consoantes às suas 

palavras, das “maravilhas deste novo mundo”: 

“Há alguns anos que a antiga maquina de escrever, até então 

indispensável à celeridade da nossa faina, cedeu lugar ao computador. 

Tenho notado que em muitas mesas, o computador tem servido 

mais como um enfeite, acessório de decoração e charme. Não tem sido 

utilizado na abrangência de suas potencialidades, quando muito apenas 

como se fosse uma nova máquina de escrever. Ainda hoje, em muitos 

casos, o computador intimida. Há juízes de caligrafia fácil e legível, que 
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preferem continuar escrevendo seus rascunhos para o funcionário depois 

digitar. E ainda há juízes, exímios datilógrafos, que batem à maquina e 

depois mandam para o funcionário digitar. 

O computador, então, para uns e outros, ainda é uma geringonça. 

Outros ainda não descobriram que o computador serve, no mínimo, para 

eliminar a intermediação burocrática que se opera, eliminando a relação 

que consome o tempo entre eles, juízes e o funcionário digitador. 

São flores da transação tecnológica do judiciário.” 22 

 É fundamental, também, além dessa reciclagem dos operadores do Direito, a 

reformulação na própria legislação processual, no sentido de se adequar às novas 

tecnologias e abranger todos os modernos mecanismos apresentados.  

Um grande avanço nesse sentido foi o produzido pela lei nº 11.419, aplicada aos 

processos civil, penal e trabalhista, e que tem como objetivo conferir maior celeridade ao 

processo e modernizar a justiça brasileira, autorizando a comunicação de atos e a 

transmissão de peças processuais por meio eletrônico. 

Algumas das inovações dessa lei são: i – a assinatura eletrônica, mediante a qual 

poderão ser enviadas petições, recursos, bem como ser feito outros atos processuais por 

meio eletrônico; II – a possibilidade da criação, pelos tribunais, do Diário da Justiça 

eletrônico; III – as intimações eletrônicas devem substituir as intimações feitas pela 

imprensa oficial; IV - serão feitas preferencialmente por meio eletrônico todas as 

comunicações oficiais entre órgãos do Poder Judiciário, e deste entre os demais Poderes da 

Federação. Isso quer dizer que as cartas precatórias, rogatórias, de ordem e ofícios em 

geral, serão operacionalizadas por meio eletrônico, o que evidentemente agilizará o 

andamento do processo judicial. 

                                                 
22 VIDIGAL, Edson Carvalho, op. Cit. 
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Enfim, as alterações previstas nessa lei são um grande passo para a total 

virtualização do processo, ou seja, a tendência é que daqui a alguns anos, todos os 

processos sejam eletrônicos, evitando a burocracia exagerada, que tanto dificulta a 

tramitação processual, bem como os deslocamentos desnecessários das partes, aos fóruns e 

tribunais. 

Os tribunais de todo o país já estão antenados nessas alterações, realizando, assim, a 

digitalização de todos os processos. Trabalho árduo, porém de profunda importância para a 

melhoria do acesso do cidadão à Justiça e para a aceleração da prestação jurisdicional. 

 

1.4 Súmulas vinculantes. 

 

Talvez o mecanismo mais polêmico introduzido pela Emenda Constitucional nº 

45/2004, que divide parlamentares, magistrados e estudiosos do Direito, seja a súmula 

vinculante. 

A corrente que vocifera contra a inovação, alega que, através desta, o Poder 

Judiciário exerceria uma função atípica, qual seja a de legislar. Além disso, limitaria o 

direito que o cidadão tem de recorrer das decisões que lhes são desfavoráveis, reduzindo o 

seu acesso à justiça, ao contraditório e à ampla defesa, bem como diminuiria a liberdade 

dos juízes, ao petrificar entendimentos. 

Igualmente, outra critica que se faz à adoção da súmula vinculante consiste no fato 

de que a orientação final de entendimentos sobre diversos temas ficaria concentrada e 

restrita a um único órgão, que, em muitos casos, produz decisões de forte apelo politico, 

consideradas conservadoras e contrarias aos anseios sociais. Tal fato afastaria os juízes 
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monocráticos, que estão, em tese, amis ligados à problemática social, ficando estes 

impossibilitados de exercerem um juízo independente e autônomo sobre o caso concreto. 

Essas críticas, contudo, não merecem prosperar. Primeiramente, não é todo e 

qualquer entendimento que será objeto de súmula vinculante, pois é necessário que existam 

reiteradas decisões sobre a matéria e que esta seja de ordem constitucional. Além disso, a 

súmula vinculante possui um procedimento complexo para vigorar, necessitando de dois 

terços dos membros do STF para ser aprovada, conforme disposto no art. 103-A da 

Constituição Federal, o qual fornece uma grande segurança jurídica para este mecanismo, 

na medida em que somente entendimentos consolidados e debatidos demasiadamente serão 

dotados de efeito vinculante. 

Exige a Constituição, ainda, que a súmula tenha como objetivo a validade , a 

intepretação e a eficácia de normas determinadas e que sobre estas haja controvérsia atual 

entre órgãos judiciários, ou entre estes e a administração pública, devendo a controvérsia 

ser tal que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre 

questão idêntica.23 

A implantação desse instrumento é importante imperativo para diminuir o número 

de causas idênticas que chegam ao STF, impedindo que teses repetidas e vigorosamente 

refutadas pela jurisprudência, seja objetos de recursos meramente protelatórios, que 

dificultem a celeridade na prestação jurisdicional. 

Outro forte argumento que rechaça a crítica de que o aceso do cidadão à justiça seria 

limitado é que a maior parte da demanda que chega aos tribunais advém do Estado; fato 

este que já foi abordado em tópico especifico. O antigo presidente do STJ, Paulo Costa 

Leite, verifica esta estatística e conclui que a súmula vinculante é um instrumento que veio 

                                                 
23 Art. 103-A, § 1º, Contituição Federal de 1988 
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ao encontro dos interesses da população, já que na maioria dos casos o particular tem 

direito liquido e certo, porém o ente público acaba recorrendo como forma de adiar o pleito. 

O ex-ministro afirma que “após estudar o assunto, não encontrou outro instrumento 

melhor do que a sumula vinculante para conter a excessiva litigiosidade da administração 

pública”.24 

Ademais, as súmulas já são figuras presentes no direito brasileiro, muito antes do 

advento da “Reforma do Judiciário”, porém sem nenhum efeito vinculativo, atuando 

somente como uma diretiva do pensamento do STF e dos demais Tribunais Superiores, 

funcionando basicamente como fonte jurisprudencial. 

Vale ressaltar que as súmulas anteriores à Emenda Constitucional nº 45/2004, 

conforme reza o seu artigo 8º, não possuem caráter vinculante e que, para o terem, deverão 

observar a regra de aprovação por dois terços dos membros do STF e publicação na 

imprensa oficial. 

O que a EC/45 fez, portanto, foi simplesmente criar um mecanismo seguro para 

fornecer uma força vinculante às sumulas que versam sobre matérias pacificadas no STF, 

evitando que processos subam desnecessariamente à Suprema Corte para serem 

solucionados, diminuindo o tempo de tramitação processual. 

Ora, se o STF já possui uma opinião concreta sobre determinado tema, por que 

razão esperar que o processo chegue a este tribunal, através de recursos visivelmente 

procrastinatórios, para que se obtenha uma resposta definitiva? Não tem a menor logica 

adiar uma causa, cuja solução já se sabe. Isso vai contra a melhor aplicação do direito e só 

dá azo para que litigantes com más intenções se aproveitem da demora excessiva na 

tramitação processual, para deixarem de cumprir obrigações que certamente já são de seu 

                                                 
24 LEITE, Paulo Costa; Revista Consultor Jurídico, 22 de outubro de 2001. 
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conhecimento, deixando a parte que possui razão sobre o litigio sem a satisfação de seu 

direito liquido e certo, correndo o risco, inclusive, deste direito perder a sua validade ou não 

poder ser efetivado na pratica, trazendo consequências irreparáveis e situações irreversíveis. 

Nessa linha de raciocínio, a súmula vinculante impede, também, que processos em 

idênticas situações sejam julgados de forma diferenciada, já que alguns juízes, mesmo 

sabendo da existência de súmulas (não vinculantes) que se adequem à matéria do processo, 

não as aplicam, gerando uma insegurança na população, ou até mesmo um sentimento de 

injustiça. Corroborando com essa ideia, Diomar Bezerra Lima defende: 

“(...) com o respeito à jurisprudência do STF e dos tribunais 

superiores, busca-se efetivar a uniformidade jurisprudencial, indispensável 

á boa distribuição da justiça, representada pela estabilidade jurídica e a 

pronta solução das demandas, poupando-se as partes de ônus 

injustificáveis e de prestação jurisdicional que se poderia e deveria evitar. 

A consciência do dever de imprimir celeridade ao processo, sem sacrifício 

da segurança jurídica, por si só já justificaria o acatamento, pelos 

magistrados das instâncias inferiores, aos precedentes judiciais como 

forma de solucionar rapidamente o litigio. Se, contudo, à orientação fixada 

pelos tribunais superiores são recalcitrantes e não se curvam, 

espontaneamente, os juízes, no cumprimento do dever de “velar pela 

rápida solução do litigio” (artigo 125, II, do CPC), que se criem, pela via 

legislativa, os meios adequados à consecução desse objetivo, e a súmula 

com efeito vinculante cresce em importância e utilidade para a solução do 

grave problema que tanto tem gerado perplexidade com acentuado 

desprestígio ao Poder Judiciário diante da sociedade.”.25 

                                                 
25 LIMA, Diomar Bezerra. A adoção da Súmula Vinculante no Sistema Judicial Brasileiro. Revista Síntese de 
Direito Civil e Processual, nº 05, página 53, junho de 2000. 
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Diante de tais considerações, percebe-se que, a Súmula Vinculante possui mais 

vantagens do que desvantagens. Se aplicada com a devida cautela e responsabilidade, 

segundo os princípios basilares do serviço público como um todo, que convergem no 

sentido de proporcionar o bem comum dos jurisdicionados, respeitando o seu direito de 

acesso à justiça, este instituto vai contribuir no sentido de efetivar a razoável duração do 

processo. 

 

1.5 Enxugamento da legislação processual. 

 

A principal mudança apregoada pelos doutrinadores pátrios para solucionar o 

problema da demora na prestação jurisdicional é a reformulação e enxugamento de toda a 

legislação processual. 

Em tópicos anteriores, foram explanados os motivos que acarretam a má qualidade 

das leis, resultando em uma intricada rede de burocracia, que, por sua vez, levam a demora 

na tramitação processual. 

Um exemplo claro do formalismo desnecessário e exagerado é o que consta no 

inciso VII, do artigo 282 do CPC, o qual relaciona como um dos requisitos que devem fazer 

parte da petição inicial o requerimento para a citação do réu. Caso o autor esqueça-se de 

indicar a tal exigência, o juiz determina que a petição seja emendada no prazo de 10 dias. 

Ora, não parece obvio que o autor, ao propor uma ação, pleiteia a citação do réu 

consequentemente? Essa exigência deveria ser totalmente dispensável, pois o próprio juiz 

automaticamente poderia fazer a citação do réu, sem a necessidade de uma requisição 

formal. 
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O juiz do trabalho, José Ernesto Manzi, em seu artigo produzido pouco antes da 

promulgação da EC/45 e já citado em nosso trabalho, comenta sobre o número exagerado 

de leis, bem como a falta de qualidade destas, citando, ainda, algumas soluções simples 

para este problema. 

“Outro fato agravante é o excesso de leis, a ocasionar dúvidas no 

seu cumprimento. As leis são muitas e muitas vezes mal feitas 

(principalmente as processuais editadas sem a ouvida de especialistas). O 

descumprimento da lei, em muitos casos, não deriva de má-fé ou de 

intenção deliberada de frustrar sua aplicação; resulta da ignorância ou do 

seu conteúdo dúbio. As leis precisam ser simplificadas em número e 

conteúdo, e é preciso que seu conhecimento não seja apenas uma 

presunção; o direito usual deveria fazer parte dos currículos escolares e 

ensinado às crianças ao invés de rudimentos de idiomas estrangeiros 

(imprestável para quem não descobriu a própria cidadania). As leis devem 

ser, portanto, reduzidas, simplificadas e efetivamente conhecidas da 

população. Para o conhecimento, os Tribunais devem incentivar palestras 

em escolas, igrejas, clubes, etc., dando ciência à população das leis que 

mais lhe afetam e da atuação do Judiciário. É preciso desmistificar a 

instituição”.26 

 Constata-se, portanto, que a legislação processual brasileira ainda tem muito que 

progredir, pois se revela extremamente burocrática e ultrapassada. A começar pelo número 

excessivo de leis e formalismos exagerados. 

 

1.6 Reformulação do sistema recursal. 

 

                                                 
26 MANZI, José Ernesto. Da morosidade do Poder Judiciário e algumas possíveis soluções. In jus Navigandi. 
Jus2.uol.com.br. Acessado em 10 de maio de 2011. 
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Outra mudança defendida por grande parte dos estudiosos do Direito é a 

reformulação de todo o sistema recursal, diminuindo o número de recursos, que, não raras 

vezes, são utilizados com intuito meramente protelatório. 

Atualmente nosso Código de Processo Civil, em seu artigo 486, enumera oito 

recursos possíveis; apelação; agravo; embargos infringentes; embargos de declaração; 

recurso ordinário; recurso especial; recurso extraordinário; recurso de divergência em 

recurso especial e recurso extraordinário. 

Sem contar a remessa de ofício, os embargos de declaração dobrados (da sentença e 

do acórdão) o agravo retido e de instrumento, e os recursos regimentais como os agravos 

regimentais, o que eleva esse número para onze (11), afora o mandado de segurança que é 

frequentemente manejado como sucedâneo recursal, perfazendo, assim, uma dúzia de 

recursos. 

Estamos diante, não de um duplo grau de jurisdição, mas do que a doutrina 

denomina de um terceiro ou quarto grau de jurisdição, pois o processo que se inicia no 

juízo de primeiro grau, ao ser impugnado, sobe ao tribunal estadual e pode chegar aos 

tribunais superiores ou ao Supremo. 

Conforme frisado anteriormente, não basta a constitucionalização do princípio da 

razoável duração do processo, com o advento da Emenda Constitucional nº 45/ 2004, se 

não surgir, concomitantemente, reformas processuais que regulamentemos institutos 

criados pela emenda, contribuindo para a efetivação deste direito fundamental. 

Algumas dessas regulamentações já foram concretizadas e tem-se visto uma 

melhora consubstancial na agilidade da tramitação processual. Talvez o maior exemplo que 

pode ser citado é o da repercussão geral nos recursos extraordinário, regulamentado pela 

Lei nº 11.418/ 2006. 
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Esse novo requisito constitucional consiste em um ônus da parte em demonstrar que 

o seu recurso merece ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal por possuir “questões 

relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os 

interesses subjetivos da causa.”27 Desta forma, se a Suprema Corte entender que 

determinada matéria não é dotada de repercussão geral, o recurso deverá ser inadmitido 

antes mesmo de subir. 

Estabeleceu-se, portanto, um critério qualitativo para diminuir a quantidade de 

recursos que chegam ao Supremo Tribunal Federal, evitando que o tribunal mais 

importante do país e última instância a ser alcançada, perca seu precioso tempo com as 

chamadas “brigas de vizinhos” ou “questões de botequim”.28 

Outra inovação implementada concerne à multiplicidade de recursos com 

fundamento em idêntica controvérsia. Tanto os recursos extraordinários 9art. 543-B , do 

CPC, acrescentado pela lei nº 11.418/2006), quanto os especiais (art. 543-C, do CPC, 

acrescentado pela lei nº 11.672/2008), são submetidos a procedimentos semelhantes. 

Quando o tribunal local constatar recursos que tenham fundamento em idêntica 

fundamentação de direito, remeterá ao STJ ou ao STF recursos representativos da 

controvérsia e sobrestará os demais, aguardando o pronunciamento das Cortes. Caso as 

decisões dos tribunais locais sigam o mesmo entendimento das Cortes, os recursos 

sobrestados ficarão prejudicados e serão denegados, por conseguinte. Em contrapartida, se 

os acórdãos recorridos forem contrários à orientação do STF ou do STJ, deverão ser 

reexaminados, momento que haverá o juízo de retratação. 

                                                 
27 Artigo 543-A, §1º, Código de Processo Civil. 
28 ASSIS, Carlos Augusto de. Repercussão geral como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário 
(LEI 11.418/2006). In Revista Dialética Processual nº 54. São Paulo, setembro de 2007, p. 33 e 41. 
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Ademais, a repercussão geral e a regra do julgamento de recursos com fundamento 

em idêntica controvérsia, assim como as súmulas vinculantes, analisada em outro tópico, 

amenizam a má utilização da garantia constitucional do duplo grau de jurisdição. 

Assim, estas novas regras facilitam a apreciação de recursos em massa, evitando 

que processos idênticos sejam julgados de forma individual, tomando desnecessariamente o 

tempo dos magistrados. Tal medida impede também a subida injustificável de recursos 

meramente protelatórios, que se baseiam em teses jurídicas infundadas e já rechaçadas 

pelos tribunais superiores. 

Não obstante essas mudanças implementadas, ainda é preciso fazer mais. Sérgio 

Gilberto Porto cita algumas medidas que poderiam ter sido tomadas pelo legislador em 

relação ao sistema recursal; 

“Se pudesse o legislador ter vedado recursos regimentais, 

afastado infringências, derrogado juízos delegados, suprimido o reexame 

necessário, revogado prazos beneficiados, afastado expressamente as 

fungibilidades admitidas, valorizado o dever de veracidade da parte para 

com o juízo e agravado a concepção de litigância temerária, incorporando 

ao sistema o comportamento processual da parte como antecedente de 

conhecimento do recurso, revisado com energia o conceito de duplo grau 

de jurisdição, e, enfim, mais diretamente combatido o lamentável costume 

de deduzir recursos com a finalidade de protelar no tempo, o cumprimento 

de certa decisão, talvez, se o legislador fizesse isso, a tutela jurisdicional 

pudesse ser prestada mais rapidamente”.29 

Como parte do principio da ampla defesa, o duplo grau de jurisdição é um direito de 

qualquer cidadão e deve ser respeitado e defendido pelo ordenamento jurídico. Entretanto, é 

                                                 
29 PORTO, Sérgio Gilberto. Recursos: Reforma e Ideologia. Gênesis – Revista de Direito processual Civil, 
Curitiba, v.2, 1996, p. 400. 
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necessário que este princípio não seja levado ao extremo, usurpando valores tão 

importantes quanto o direito a uma prestação jurisdicional célere e justa. 

Nas relações jurídicas, portanto, precisa-se fazer um sopesamento dos diferentes 

valores que estão em jogo nos litígios enfrentados, evitando que as pessoas que possuem 

um poder aquisitivo maior, se beneficiem em detrimento dos menos abastados. Nesse 

diapasão, para se evitar o abuso de direito, é necessário se coibir o uso imotivado de 

recursos com desígnio de procrastinar o trâmite processual. 

 

1.7 – Eliminação do privilegio do Poder Público. 

 

Até agora foram mencionadas soluções no do judiciário e do legislativo, que são 

responsáveis pelas mazelas aparentes. Entretanto, já foi demonstrado exaustivamente que o 

Executivo possui uma grande parcela de culpa no problema da demora na prestação 

jurisdicional. 

Em várias ocasiões, a Fazenda pública é condenada pela litigância de má-fé, ao 

protelar o litígio sem motivação. Esta prática é facilitada pelos privilégios que este órgão 

tem no âmbito processual, tais como: prazos alongados (art. 188, CPC); a remessa 

necessária (art. 475, CPC) e os pedidos de suspensão liminar (lei 4.348/64). 

Quanto aos dois últimos, apesar de serem mecanismos exclusivos do Poder Público, 

os quais são utilizados também e maneira indevida, como forma de procrastinação 

processual, as críticas se revelariam inócuas por dois motivos: a um, por que, mesmo se tais 

institutos não existissem a Fazenda pública poderia utilizar outros instrumentos que 

possuíssem o mesmo efeito; a dois, porque a maior parte da doutrina defende essas 



57 
 

 

prerrogativas, não existindo uma controvérsia tão evidente. Fica aqui, porém, um alerta em 

relação à má utilização desses recursos. 

Sendo assim, este tópico irá ater=se à primeira prerrogativa, a qual suscita os 

maiores debates e causa maior rebuliço na doutrina pátria: os prazos alongados que possui a 

Fazenda Pública, sendo computado em quádruplo seu prazo para contestação, e em dobro 

para recorrer. 

Importante lembrar que esse privilégio, assim como os outros dois citados, foi 

criado em um contexto político do regime ditatorial, no qual os direitos fundamentais do 

cidadão eram deixados em segundo plano em face dos interesses do Estado. 

Lógico que tal argumento, por si só, não é suficiente para explicar esse tratamento 

diferenciado aos entes púbicos. Até mesmo porque o período autoritário já foi superado há 

algum tempo, e nós agora vivenciamos o regime do Estado Democrático de Direito, e ainda 

assim, tais privilégios resistem em nossa legislação. 

A justificativa apontada na época de criação do Código de Processo Civil foi que a 

complexidade da organização dos serviços públicos em geral, decorrente da ampliação das 

atividades sociais e econômicas do Estado, aumentou demasiadamente os conflitos entre 

este e os particulares, em descompasso com o poder de defesa da Fazenda pública, o que 

dificultaria que essa entidade lutasse de forma plena pelos seus interesses em juízo. Desta 

forma, o legislador, na tentativa de restabelecer o equilíbrio, propiciando a chamada 

igualdade formal, criou essas diferenciações. 

Esse argumento, no entanto, está ultrapassado, e nãos e justifica mais nos dias 

atuais. É notório que o Estado se agigantou e adquiriu recursos suficientes, tanto materiais, 

quanto humanos, para fazer valer seu contraditório e sua ampla defesa, estando preparado 
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para responder às questões processuais de sua responsabilidade na mesma velocidade que o 

particular ou até de forma mais ágil. 

Na verdade, a igualdade formal buscada pelo legislador do Código de Processo 

Civil de 1973, poderia se justificar naquela época, entretanto, as prerrogativas concedidas à 

Fazenda Pública fazem com que essa mesma igualdade formal pregada tempos atrás, seja 

violada atualmente, já que o Estado, possuindo igualdade de condições com o particular, 

obtém privilégios que desequilibram a balança nos litígios processuais, Esse é o 

posicionamento adotado por Carlos Henrique Ramos: 

“inicialmente, é preciso ressaltar que interesse público não se 

confunde com interesse (patrimonial) do estado, pois este só poderia ser 

considerado como interesse público secundário. A nosso ver, a ausência 

de ponderação dos interesses em conflito é que tem levado o legislador a 

estabelecer privilégios odiosos à Fazenda pública em juízo, que ferem a 

igualdade formal dos litigantes. Contrariando frontalmente os postulados 

do Estado Democrático de Direito e gerando uma verdadeira impunidade 

do Estado Brasileiro, que notoriamente constitui-se no maior violador dos 

direitos fundamentais dos cidadãos. Conforme a própria Constituição 

dispõe nos artigos 136 e 137, a suspensão de direitos fundamentais com 

base no interesse público só é autorizada nos estados de sítio ou de 

defesa”. 30 

Dinamarco corrobora com outro argumento, levando-se em conta a tão mencionada 

litigância de má-fé do Estado: 

“(...) o dia-a-dia forense tem demonstrado que o maior 

fomentador dos litígios é o próprio Estado, que tem no mais das vezes se 

comportado como incentivador da voracidade do Fisco, no plano material, 

                                                 
30 RAMOS, Carlos Henrique, op. Cit., p. 69 
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e também no comportamento processual, muitas vezes eivado de má-fé, 

nos privilégios que a lei lhe confere, em total violação ao princípio da 

igualdade. Essas vantagens concedidas à Fazenda Pública e ao Ministério 

Público ‘ são inadmissíveis por violarem frontalmente a Constituição 

Federal no que diz respeito à igualdade das partes no processo’, por isso, 

não podem encontrar justificativa no complexo da administração pública. 

Caso contrário, as megaempresas também deveriam ser beneficiadas”.31 

 

A conclusão que se chega, portanto, é que o Estado, nos dias hodiernos, não pode 

ser considerado parte mais frágil do litígio, a qual dependeria de uma proteção especial de 

nossa legislação processual. Pensar o contrário seria desvirtuar a realidade, pois, apesar do 

patrimônio público possuir a necessidade de uma proteção especial, somente pode ser 

analisado sob o prisma dos interesses públicos secundários, devendo os direitos 

fundamentais do cidadão sempre estar em primeiro plano. Aliás, como bem enfatiza 

Ramos, existe uma “relação de causa-efeito: se o patrimônio público corre o risco de ser 

dilapidado, isto se daria em virtude das próprias condutas ilícitas do Estado”.32 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, 2001. 
32 RAMOS, Carlos Henrique, op. Cit. p. 69 
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Conclusão 

 

Como se viu ao longo deste trabalho, o princípio da razoável duração do processo, 

positivado pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004 em nossa Constituição Federal, não 

consiste em inovação jurídica, mas apenas legislativa, posto que o referido direito já estava 

garantido em nosso ordenamento jurídico, através do art. 5º, XXXV da Carta Magna, bem 

como já constava expressamente na Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o 

Brasil faz parte e se encontra em vigor desde 1992. 

Apesar de tal circunstância, o acréscimo do dispositivo ao texto constitucional é de 

grande relevância, pois trás conhecimento expresso desta garantia processual à sociedade, 

tornando clara a obrigação do Estado de garantir uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, bem como a obrigatoriedade, dirigida aos legisladores, de produzir alterações legais 

que almejem este fim. 

Todavia, as reformas legislativas e o progresso da ciência processual não são 

suficientes para remover os entraves à prestação jurisdicional em tempo razoável, sendo 

necessário repensar o modelo judiciário, projetando-o, institucional e culturalmente, a 

curto, médio e longo prazo. Cuida-se aí de um pensar político. Faz-se necessária uma 

mudança de paradigmas no âmbito dos três Poderes formadores do Estado para a 

concretização das exigências constitucionais. 

Aliado a isso, é indispensável que se desenvolvam atividades administrativas e 

estatísticas profissionais, diagnosticando a situação atual dos órgãos judiciários e 

acompanhando a implementação de um modelo satisfatório para o atendimento das 

demandas, solucionando, com efetividade, os conflitos surgidos na sociedade. 
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Além disso, foram citadas algumas inovações no campo da informatização do Poder 

Judiciário, bem como os métodos alternativos de solução dos conflitos, surgindo como 

possíveis vias de realização e de complementação do labor jurisdicional e de pacificação 

social, não para substituir o Poder estatal por completo, mas para atuar em certas áreas, de 

modo a liberá-lo para cumprir adequadamente o seu desiderato, nas contendas que lhe 

forem vertidas. 

 

Em suma, são perceptíveis os avanços realizados no sentido de se implementar o 

direito fundamental da razoável duração do processo. Verifica-se, contudo, que sua plena 

efetivação ainda é, infelizmente, uma realidade distante. São necessárias mudanças fáticas e 

sensíveis, principalmente no tocante às grandes e descabidas formalidades e burocracias 

incrustadas em nosso Judiciário. 
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