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RESUMO 

O presente trabalho analisa o princípio constitucional da razoável duração do 

processo, sua disposição constitucional e infraconstitucional, dando destaque 

para os benefícios que artigo 4° do NCPC trouxe aos jurisdicionados, ao dispor 

em norma infraconstitucional, o que já era garantido em norma constitucional. 

Analisa-se princípios processuais constitucionais correlatos ao princípio da 

razoável duração do processo, o dever de indenizar do Estado, em virtude da 

demora excessiva do processo. Bem como, o comportamento do jurisdicionado 

dentro do processo. O caminho que a jurisprudência tem seguido para conceituar 

razoável duração do processo, e a aplicação na prática do art. 4º do NCPC. 

  

Palavras-chaves: Princípio da Razoável Duração do Processo; Acesso à 

Justiça; Constitucionalização do Processo Civil; Dever de Indenizar do Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

The present paper analyzes the constitutional principle of the reasonable duration 

of the process, its constitutional and infraconstitutional disposition, highlighting 

the benefits that Article 4 of the NCPC brought the jurisdictions, by disposing in 

an infraconstitutional norm, what was already guaranteed by constitutional norm. 

Constitutional procedural principles related to the principle of reasonable length 

of the process, the obligation to indemnify the State, due to the excessive delay 

of the process, are analyzed. As well as, the behavior of the jurisdiction within the 

process. The way that jurisprudence has followed to conceptualize reasonable 

duration of the process, and the practical application of the art. 4 of the NCPC. 

 

Keywords: Principle of the Reasonable Duration of the Process; Access to 

Justice; Constitutionalisation of Civil Procedure; Duty to Indemnify the State. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho apresentado versa sobre a necessidade do jurisdicionado, em ter 

soluções para seus problemas e o poder/dever/função do Estado em agir, através do 

exercício da jurisdição, em tempo razoável, para o restabelecimento da paz social. 

No Primeiro Capítulo se analisa a importância do direito para o bom convívio 

social, e os princípios constitucionais que conferem ao Estado o dever de intervir de 

maneira a pacificar as relações entre os indivíduos, porém sem cometer 

arbitrariedades. Dispõe sobre os princípios constitucionais relacionados à razoável 

duração do processo, quais sejam, o princípio do acesso à justiça, princípio do 

devido processo legal, e o princípio da assistência integral e gratuita. Analisando, 

também, os institutos do processo, uma vez que, é dentro do processo, que se 

desenrola o processo justo, e que ocorre ou não, a tempestividade jurisdicional, 

portanto, não se pode compreender o princípio da razoável duração do processo, 

deixando de lado os institutos que compõem o processo civil.  

Em seu Segundo Capítulo, analisa-se o princípio da razoável duração do 

processo, como direito fundamental e as possíveis colisões dessa garantia com 

outras dispostas na Constituição Federal, tendo em vista que a boa aplicação do 

direito demanda tempo, sendo necessário contemplar todos os direitos fundamentais 

processuais, no entanto, isto não justifica o processo lento, moroso, que se arrasta 

por anos, de maneira desproporcional.  Deve-se zelar pelo processo em tempo 

razoável, que vai variar em razão da complexidade e peculiaridade do caso concreto.  

O Terceiro Capítulo trata sobre o dever de indenizar do Estado, e analisa a 

aplicação e o entendimento da jurisprudência acerca do princípio da razoável 

duração do processo.  

 O princípio da duração razoável do processo foi inserido na Constituição 

Federal pela emenda constitucional EC/45 de 2004, embora muito antes estivesse 

previsto em tratados internacionais, que o Brasil é signatário.  

 A responsabilidade do Estado pela atividade judiciária decorre de ser o único 

com jurisdição, mas a dúvida quanto ao dever de indenizar do Estado em relação à 

morosidade do judiciário ainda paira sobre todos, uns imputando ao Estado uma 
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responsabilidade objetiva quando identificado o dano pelo jurisdicionado, outros 

alegam ausência de responsabilização, já que se trata de Estado soberano, não 

podendo ser responsabilizado na ausência de dolo e fraude, entre outros. 
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1 O ESTADO E O DEVER DE GARANTIR A PAZ SOCIAL 

 
1.1 Direito e sociedade 

 

O modo como se concebe a Sociedade na atualidade depende do Direito, 

pois se faz necessário estabelecer um modo eficiente por meio do qual as interações 

entre os indivíduos sejam reguladas e dos indivíduos com o Estado. 

Nos primórdios, a autotutela, era a forma de solução de conflitos, a maneira 

de assegurar e proteger direitos. Porém, não é mais aceitável, utilizar-se de tal 

mecanismo, pois apenas o Estado possui jurisdição para solucionar os conflitos dos 

indivíduos.  

Como ensina Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso: 

Numa sociedade evoluída, com o estabelecimento de normas gerais 
de conduta, cuja observância é imposta a todos os cidadãos, 
inconcebível é a solução dos conflitos de interesses através da 
sujeição do mais fraco pelo mais forte (autotutela). Tal forma de 
composição de litígios, típica de épocas em que o Estado organizado 
se encontrava ausente, foi substituída, no curso da história, pela 
função estatal jurisdicional, assumindo o Estado o dever e o poder de 
julgar as pretensões apresentadas pelo integrante da sociedade que 
se diz violado num direito material.1 

No mesmo sentido Vicente Greco Filho afirma que: 

Costuma-se dividir o sistema de efetivação de direitos em três fases 
distintas: a autotutela, a autocomposição e a jurisdição. Na primeira, 
em virtude da inexistência de um Estado suficientemente forte para 
superar as vontades individuais, os litígios eram solucionados pelar 
próprias forças, imperando a Lei do mais forte. Na segunda, as 
partes abririam mão de seus interesses ou parte dele, de forma que, 
por meio de concessões reciprocas, seria possível chegar à solução 
dos conflitos. Na terceira, própria de um estado de direito, o Estado 
manteria órgãos distintos e independentes, desvinculados e livres da 
vontade das partes, os quais, imparcialmente, deteriam o poder de 
dizer o direito e constranger o inconformado a submeter-se à vontade 
da lei.2 

A jurisdição é função do Estado, veda a autotutela, o Estado toma para si o 

monopólio da jurisdição, diante de qualquer conflito, não compete a ninguém dizer 

                                                 
1  BARROSO, Carlos Eduardo Ferraz de Mattos. Teoria geral do processo e processo de 
conhecimento. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 21. 
2  GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual brasileiro. vol. 1. Teoria geral do processo e 
auxiliadores da justiça. 20ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 30. 
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quem tem a razão, mas, a única opção de todos é recorrer ao Estado para que este 

decida a questão. 

Ao dizer que a jurisdição é uma função estatal, função que é exclusiva, deve-

se analisar a ação como sendo um direito que decorre dessa função/encargo/dever 

do Estado, ou seja o direito de exigir a jurisdição. E o processo sendo o meio 

(método) pelo qual a jurisdição é prestada, em razão do exercício de ação.  

No presente trabalho, em capítulos próximos, cada um destes temas será 

abordado com maior profundidade, uma vez que guardam grande relação com a 

temática principal. Pode-se dizer que existem quatro institutos fundamentais do 

processo civil, quais sejam, a jurisdição, a ação, a defesa (ou exceção) e o processo, 

que terminam por fundar a estrutura sobre qual a ciência do processo civil foi 

construída.3 

Isto posto, tem-se o direito fundamental da inafastabilidade, acesso à justiça 

ou controle jurisdicional, previsto na CF/88, em seu art. 5º, inciso XXXV, que garante 

a todos o acesso ao Poder Judiciário, de fato não poderia ser diferente, uma vez que 

apenas o Estado tem o poder/dever de apreciar os conflitos sociais e impor suas 

decisões sobre os indivíduos.  

Como leciona Mauro Cappelletti:  

O acesso à Justiça pode, portanto, ser encarado como requisito 
fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema 
jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas 
proclamar o direito de todos. O enfoque sobre o acesso – modo pelo 
qual os direitos se tornam efetivos – também caracteriza 
crescentemente o estudo do moderno processo civil. [...] os juristas 
precisam, agora, reconhecer que as técnicas processuais servem a 
funções sociais.4  

Sendo dever do Estado efetivar o acesso à justiça, mas não basta que os 

indivíduos consigam chegar ao judiciário, a tutela jurisdicional deve ser concedida 

em tempo razoável, observando o disposto na Constituição Federal, para que ocorra 

o processo justo.  

                                                 
3 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 2ª edição revista e 
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 51.  
4 CAPPELLETI, Mauro. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 
1998. p.12.  
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O presente trabalho versa sobre o princípio da razoável duração do processo, 

tema absolutamente importante, pois não se pode falar em processo, sem 

mencionar o fator tempo, e, portanto, o princípio da razoável duração, devendo ficar 

claro que todo o indivíduo tem o direito de postular, por meio de ação, o que achar 

de direito, afim de alcançar, em tempo razoável, provimento jurisdicional.  

Como explica Theodoro Humberto Júnior: 

Todo titular de direito subjetivo lesado ou ameaçado tem acesso à 
Justiça para obter, do Estado, a tutela adequada, a ser exercida pelo 
Poder Judiciário (CF, art. 5º, XXXV). Nisso consiste a denominada 
tutela jurisdicional, por meio da qual o Estado assegura a 
manutenção do império da ordem jurídica e da paz social nela 
fundada. Como para usar o processo e chegar à resposta 
jurisdicional não se exige da parte que seja sempre o titular do direito 
subjetivo litigioso (tanto que a sentença de mérito pode ser contrária 
ao interesse de quem provocou a atuação da jurisdição), o 
provimento da justiça nem sempre corresponderá à tutela 
jurisdicional a algum direito daquele que a demandou. Sempre, no 
entanto, haverá uma prestação jurisdicional, porque, uma vez 
exercido regularmente o direito de ação, não poderá o juiz se recusar 
a exarar a sentença de mérito, seja favorável ou não àquele que o 
exercitou.5 

Conclui-se que não é viável viver em sociedade sem o direito, sendo dever do 

Estado aplicar o direito, pode-se conceituar direito como a possibilidade de se exigir 

algo em conformidade com as leis ou a justiça, uma prerrogativa, um poder legítimo, 

um fenômeno social ou uma ciência.  

Como instrui Hely Lopes Meirelles, direito é:  

O Direito, objetivamente considerado, é o conjunto de regras de 
conduta coativamente impostas pelo Estado. Na clássica 
conceituação de Jhering, é o complexo das condições existenciais da 
sociedade, asseguradas pelo Poder Público. Em última análise, o 
Direito se traduz em princípios de conduta social, tendentes a realizar 
a justiça. 6 

Portanto, o direito estabelece condutas, estabelece normas, que são impostas 

pelo Estado, para assegurar a paz social. Sendo o Direito um elemento 

                                                 
5  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Teoria geral do direito processual civil, processo de 
conhecimento e procedimento comum. Vo.I. 56ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2015. p. 153. 
6 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28 ed. atual. São Paulo. Malheiros, 2003, 
p.35.  
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indispensável à convivência social. Daí se pode extrair a máxima de que sem Direito 

não há sociedade.  

 
1.2 Desconfiança dos jurisdicionados 
 

Quando o cidadão procura a justiça em busca da solução de um conflito, ele 

tem expectativas de como o judiciário lidará com sua demanda, de certo que esperar 

anos por um provimento jurisdicional não é uma dessas expectativas.  

Segundo o Relatório ICJ Brasil, apenas 24% dos entrevistados confiam no 

Poder Judiciário, número muito abaixo do ideal, as forças armadas são a instituição 

que os brasileiros mais confiam, o que é surpreendente, tendo em mente o período 

de ditadura militar.  

[...] 24% dos entrevistados confiam no Poder Judiciário. Forças 
armadas são a instituição em que os brasileiros mais confiam. Cerca 
de um quarto dos brasileiros afirmou confiar ou confiar muito no 
Poder Judiciário, número ligeiramente abaixo da confiança na Polícia 
(26%). Tal percentual encontra-se bastante abaixo de outras 
instituições como as Forças Armadas (56%) e a Igreja Católica (53%). 
Os brasileiros também confiam mais nas Redes sociais, na Imprensa 
Escrita, nas Emissoras de TV, nas Grandes Empresas e no 
Ministério Público, do que no Judiciário. Todavia, atrás do Poder 
Judiciário está a confiança nas esferas representativas, sendo que 
apenas 7% dos entrevistados confiam no Congresso Nacional, 7% 
nos Partidos Políticos e 6% no Governo Federal. Os sindicatos 
também são considerados menos confiáveis do que o Poder 
Judiciário.7 

Nem mesmo o STF (Supremo Tribunal Federal) goza da confiança dos 

jurisdicionado, o Relatório ICJ Brasil, indica que apenas 24% dos entrevistados 

confiam no STF.  

No primeiro semestre de 2017, 24% dos entrevistados responderam 
que o STF é uma instituição confiável ou muito confiável. Os 

                                                 
7 Ramos, Luciana de Oliveira; Cunha, Luciana Gross; Oliveira, Fabiana Luci de; Sampaio, Joelson 
Oliveira;Bueno, Rodrigo de Losso da Silveira; Úbida, Giovanna (Escola de Direito de São Paulo da 
Fundação Getulio Vargas, 2017-10). Relatório com os dados da pesquisa Indicie de Confiança na 
Justiça (ICJ Brasil) referente ao 1º semestre de 2017, p. 13. Disponível: 
<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/19034/RelatorioICJBrasil_1_sem_2017
.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acessado em: 05/06/2019.  
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entrevistados residentes na Bahia e no Distrito Federal são os que, 
em maior proporção, declararam confiar no Supremo.8 

A desconfiança é o sentimento que domina a população, quando o relatório 

ICJ Brasil conclui que 24% da população confia no Poder Judiciário e no STF, quer 

dizer que 76% não confiam ou confiam pouco, é alarmante, pode-se entender que a 

população não acredita na justiça.  

De certo que a demora do aparelho judiciário para solucionar os conflitos 

sociais e um dos fatores que gera essa desconfiança, a morosidade baixa o status 

do Poder Judiciário e de todos os órgãos dele.  

Como explica Maria Terezinha Gomes Amaral: 

Os jurisdicionados reclamam fundamentalmente: da morosidade do 
sistema judiciário, causado pela lentidão dos processos e pela 
burocracia; ao mesmo tempo, a expectativa generalizada é a de 
maior agilidade nos processos. A impunidade, a desigualdade e o 
corporativismo são também elementos fundamentais na avaliação 
do sistema Judiciário e que podem comprometer a credibilidade e a 
confiança da sociedade. Acredita-se que os ricos e poderosos 
tenham a proteção do Judiciário, enquanto o cidadão comum, de 
classe média, estaria em desvantagem a priori, inseguro e impotente 
diante da situação.9 

Solucionar a morosidade processual é fundamental para que os 

jurisdicionados se sinta seguros e voltem a confiar no Poder Judiciário, não mais 

deve prevalecer a ideia de uma justiça lenta, inacessível e inalcançável.  

 
1.3 Processo em tempo razoável 

 

A Constituição de 1988 foi “batizada” de Constituição cidadã, devido ao 

contexto histórico da sua promulgação, mas também por ser uma das Constituições 

mais avançadas do mundo no âmbito das garantias individuais. 

 

                                                 
8 RAMOS, Luciana de Oliveira; CUNHA, Luciana Gross; OLIVEIRA, Fabiana Luci de; SAMPAIO, 
Joelson Oliveira; BUENO, Rodrigo de Losso da Silveira; ÚBIDA, Giovanna (Escola de Direito de São 
Paulo da Fundação Getulio Vargas, 2017-10). Relatório com os dados da pesquisa Indicie de 
Confiança na Justiça (ICJ Brasil) referente ao 1º semestre de 2017, p. 16. Disponível: 
<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/19034/RelatorioICJBrasil_1_sem_2017
.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acessado em: 05/06/2019. 
9 AMARAL, Maria Terezinha Gomes. O direito de acesso à justiça e a mediação. São Paulo: 
Lumen Iuris, 2009, p. 47. 
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Como leciona Andrea Boari Caraciola:  

Indubitavelmente, a Constituição de 1988 demarca, no âmbito 
jurídico, a transição democrática e a institucionalização dos direitos 
humanos no país, destacando-se como uma das Constituições mais 
avançadas do mundo no toca à consolidação legislativa das 
garantias e direitos fundamentais. Ao alargar o universo desses 
direitos, a Constituição de 1988, também conhecida como 
Constituição Cidadã, projetou a construção de um Estado 
democrático de direito, destinado a assegurar não só os direitos 
individuais, direitos estes de primeira geração, mas também os 
direitos sociais, metaindividuais e coletivos.10     

Porém, foi omissa quando a uma garantia muito importante para todo 

individuo, a razoável duração do processo. Apesar da presença do princípio da 

razoável duração do processo constar em diversos tratados internacionais, 

assinados pelo governo brasileiro, só se tornou princípio constitucional com a 

Emenda n° 45.  

[...] o constituinte derivado foi influenciado no campo processual por 
Tratados Internacionais. A inclusão do inciso LXXVIII ao artigo 5º da 
Constituição Federal de 1988 é exemplo disso. Em virtude da 
afirmação do princípio da razoável duração do processo no sistema 
interamericano tanto pelo Pacto de San José da Costa Rica (1969) 
como pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o legislador 
constituinte derivado inseriu entre as mudanças trazidas na Emenda 
Constitucional nº 45 o reconhecimento a todos do direito à razoável 
duração do processo (inclusive laboral), em âmbito judicial e 
administrativo, e aos meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação.11 

A constitucionalização expressa do princípio da celeridade processual teve o 

condão de conferir, aos jurisdicionados, maiores garantias processuais, até mesmo 

no âmbito dos procedimentos administrativos.  

Ao prever a razoável duração do processo no texto constitucional, este 

princípio passou a ter categoria de norma jurídica, de aplicabilidade imediata ou 

eficácia limitada? Não há consenso doutrinário sobre o tema, pode-se argumentar 

que a aplicabilidade imediata decorre do parágrafo 1º12, do inciso LXXVIII, último do 

                                                 
10 CARACIOLA, Andrea Boari. Princípio da Congruência no Código de Processo Civil. São Paulo: 
LTr,2010, p. 23 e 24.  
11 MORAIS, José Luis Bolzan de. Cejus: Centro de Estudos sobre o Sistema de Justiça. Impacto No 
Sistema Processual Dos Tratados Internacionais. Rio de Janeiro, 2013.  
12  BRASIL. Art.5º, inciso LXXVIII, parágrafo 1º, CF/88: “As normas definidoras dos direitos e 
garantias fundamentais têm aplicação imediata". Disponível em:                                        
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acessado em: 21/05/2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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extenso rol do artigo 5º da CF/88, como também do artigo 10º 13  da emenda 

constitucional 45/2004, que afirma a entrada em vigor na data da publicação.  

Pode-se argumentar que é de eficácia limitada, apesar de tratar-se de um 

direito fundamental, uma vez que, o legislador não criou lei complementar ou 

ordinária que conceda eficácia, não deu conceito de “razoável duração do processo” 

ou criou meios processuais que garantam a sua celeridade.  

Assim esclarece Humberto Theodoro Júnior:  

Uma vez que a Constituição considera de aplicação imediata todas 
as normas definidoras dos “direitos e garantias fundamentais” (CF. 
art. 5°, § 1°), os princípios que regem o processo dentro da ordem 
constitucional assumem a categoria de normas jurídicas e, por isso, 
integram o direito processual, independentemente de qualquer 
regulamentação.14 

Como instrui Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso:  

A Emenda Constitucional n. 45/2004 fez incluir, dentro do rol das 
garantias constitucionais do processo, a celeridade processual. Esta 
é caracterizada por dois aspectos distintos, quais sejam, a 
razoabilidade na duração do processo e a celeridade em sua 
tramitação. Entretanto, evidencia-se esta garantia como norma 
constitucional de eficácia limitada, pois enquanto não promulgada lei 
complementar ou ordinária que lhe desenvolva a eficácia, fixando 
contornos objetivos quanto ao conceito de “razoável duração do 
processo” e criando os meios processuais que garantam a sua 
celeridade, sua eficácia limitar-se-á a paralisar os efeitos de normas 
precedentes com ela incompatíveis e a impedir qualquer norma 
futura a ela contrária.15 

Sobre as normas de eficácia limitada ensina José Afonso da Silva:  

São todas as que não produzem, com a simples entrada em vigor, 
todos os seus efeitos essenciais, porque o legislador constituinte, por 
qualquer motivo, não estabeleceu, sobre a matéria, uma 

                                                 
13 BRASIL. Art.10 da emenda Constitucional 45/2004: “Esta Emenda Constitucional entra em vigor 
na data de sua publicação”.                                                 
Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art>. 
Acessado em: 21/05/2019.  
14  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Teoria geral do direito processual civil, processo de 
conhecimento e procedimento comum. Vol.I. 56ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2015. p. 34. 
15  BARROSO, Carlos Eduardo Ferraz de Mattos. Teoria geral do processo e processo de 
conhecimento. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 45.  
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normatividade para isso bastante, deixando essa tarefa ao legislador 
ordinário ou a outro órgão.16 

Apesar de acrescentar-se ao rol dos direitos fundamentais a garantia de um 

processo com duração razoável. A lentidão permaneceu sendo um grande problema 

para o desenvolvimento dos atos processuais e para o exercício de direitos 

fundamentais também inseridos no texto da CF/88.  

Apesar de constar na Constituição Federal não é um princípio com efetividade, 

o Poder Judiciário é lento, grande parte dos processos demoram mais do que seria 

razoável, e a sensação é de que nada é feito para mudar esta realidade.  

Isto posto, tem-se o Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015 que 

incorporou expressamente o princípio da razoável duração do processo em seu 

artigo 4º. 17 

Inovação oportuna, que pode conceder maior efetividade a este princípio, é 

evidente que se fere o princípio da dignidade da pessoa humana quando se está 

diante de um processo infindável, demasiadamente lento. É necessário que o 

processo seja célere, que tenha uma duração razoável como determina a norma 

constitucional e infraconstitucional.  

A finalidade do processo é a solução dos conflitos levados ao Poder Judiciário, 

pacificando o convívio em sociedade, e levando harmonia e equilíbrio as relações 

sociais. É buscando o judiciário que os jurisdicionados encontraram a solução de 

seus conflitos, portanto a importância do direito do acesso à justiça e da assistência 

integral e gratuita.  

O legislador processual, ao redigir o artigo 4º do CPC18, procura enfatizar a 

importância da duração razoável do processo e recuperar a credibilidade do 

processo judicial como método de solução de conflitos, o processo em razão de sua 

                                                 
16 SILVA, José Afonso da. Garantias econômicas, políticas e jurídicas da eficácia dos Direitos 
Sociais. Publicado em 2002. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/aplicabilidade-
imediata-e-efic%C3%A1cia-dos-direitos-fundamentais-sociais>. Acesso em: 24/04/2019. 
 
17 BRASIL. Art. 4º do CPC: “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 
mérito, incluída a atividade satisfativa". Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 03/04/2019. 
18  BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em 03/04/2019. 
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demora, perde terreno para outras formas de solução de conflito, como a mediação 

e conciliação, a arbitragem. 

Processo e tempo não podem caminhar separadamente. Porém, por mais que 

se queira um processo célere, existem garantias processuais, que devem ser 

observadas, não sendo admitido soluções instantâneas e imediatas como querem os 

jurisdicionados, leigos e ansiosos.  

Por outro lado, isso não significa tolerar um processo infindável, um 

retardamento exageradamente crônico e tormentoso da prestação jurisdicional. 

Portanto, o processo deve durar o tempo adequado, sem prejuízo das outras 

garantias constitucionais, existindo por tempo razoável, adequado ao caso concreto, 

atendendo o objetivo da lide para que o indivíduo tenha confiança no Poder 

Judiciário. 

Percebe-se então a relação entre o princípio do acesso à justiça e o princípio 

da razoável duração do processo. Não basta que o indivíduo vá a juízo, ele deve, de 

fato, alcançar seu provimento jurisdicional pretendido em tempo razoável, o 

processo excessivamente demorado significa profunda e grave injustiça, tendo em 

vista os prejuízos que pode acarretar, em diversas situações. 

A grande dúvida é definir o que seria tempo razoável, uma vez que o 

legislador foi omisso, não deixando claro o significado de duração razoável.  

 
1.4 Devido Processo Legal 

 

O devido processo legal, due processo of law, é garantia constitucional, que 

visa salvaguardar o processo justo, impedindo arbitrariedades por parte do Estado.  

Sua origem remota a Magna Carta, assinada por João Sem Terra (1215), que 

foi a primeira garantia de direitos, apesar de não ser universal, impôs limites ao 

poder do monarca, e, portanto, ao poder do Estado. Nasceu como uma proteção do 

autoritarismo do rei e a instabilidade da forma como os cidadãos eram tratados, 

especialmente no que se refere a questão tributária.  

Sobre a origem do devido processo legal esclarece Lúcia Valle Figueiredo:  



20 

 

Devemos incialmente recordar a extensão da cláusula do “devido 
processo legal”. Temos de lembrar que o devido processo legal 
começa com a acepção meramente formal, ainda no tempo de João 
Sem-Terra, em que o Estado era a lei. Na verdade, fazia a lei, 
cumpria a lei – ele mesmo – mas a lei era a lei que o soberano 
ditava.19  

É do devido processo legal, que atualmente, advém os demais princípios do 

processo civil, estando disposto no art. 5°, inciso LIV da CF de 1988.  

Trata-se de um princípio síntese, pois reúne em si toda a essência dos 

demais princípios processuais, sem que se deixe resumir a simples somatória destes. 

Como ensina Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso:  

Para o processo civil é o devido processo legal princípio informativo 
que abrange e incorpora todos os demais princípios a serem 
estudados, funcionando, juntamente com o contraditório, ampla 
defesa e imparcialidade, como o sistema de garantias processuais 
básicas de uma sociedade justa e democrática. Ninguém pode ser 
privado de sua liberdade ou de seus bens sem que tenha sido 
submetido a um julgamento prolatado com base no pertinente 
instrumento estatal previsto em lei para a solução daquele conflito 
específico de interesses. Devido processo legal genérico: 
genericamente, o devido processo legal é a garantia que o 
ordenamento jurídico confere à vida, à liberdade e à propriedade e 
que está expressa no art.5°, caput da CF/88. As três palavras 
destacadas aglutinam todo e qualquer bem juridicamente protegido, 
com o intuito de demonstrar que a sua aquisição, fruição e 
preservação são objeto e objetivo de ordenamento jurídico, que o 
regula a partir de normas constitucionais e infraconstitucionais; 
devido processo legal substancial (substantive de process of law): 
corresponde à incidência da cláusula genérica do decido processo 
legal na elaboração do direito. [...]; devido processo legal (procedural 
due process of law): trata-se da vertente processual do devido 
processo legal, ou seja, de sua incidência no campo processual. As 
garantias constitucionais do processo são todas emanações do 
devido processo legal processual, tais como o princípio do juiz 
natural, da publicidade, etc. Esses princípios garantem as formas 
básicas do direito processual, conferindo segurança e previsibilidade. 
Atuam, portanto, no plano da validade do processo.20 

Assim leciona Pietro de Jesús Lora Alarcón:  

O pressuposto de efetividade da cláusula do devido processo legal é, 
naturalmente, a possibilidade que as pessoas têm dentro do Estado 

                                                 
19 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Princípios Constitucionais do Processo. Revista Trimestral de Direito 
Público, nº 1, 1993, p. 119.  Disponível em: < http://www.cella.com.br/conteudo/conteudo_50.pdf>. 
Acessado em: 17/05/2019. 
20  BARROSO, Carlos Eduardo Ferraz de Mattos. Teoria geral do processo e processo de 
conhecimento. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 41.  
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Democrático de Direito de ascender à jurisdição. De maneira que, no 
art. 5.º, XXXV, o constituinte de 1988 consagrou o princípio da 
justicialidade ou inafastabilidade da tutela jurisdicional.21 

Conclui-se que o devido processo legal e a celeridade processual 

complementam-se, esclarecendo que a celeridade processual não dificulta o devido 

processo legal (nem os direitos que dele decorrem), pois o processo não deve ser 

rápido, mas durar o tempo razoável/ apropriado para a solução da lide.  

 
1.5 Acesso à Justiça 

 

A garantia do acesso à justiça é primordial, é um direito, uma garantia 

fundamental do indivíduo, está disposto no art. 5°, inciso XXXV da CF de 198822, e 

foi incorporada no Código de Processo Civil, no artigo 3º, caput.23 

Acesso à Justiça versa sobre o direito de ir a juízo, para pedir a tutela de 

algum direito material ou satisfativo, para apresentar defesa, é o direito a uma tutela 

efetiva e justa, não podendo ser barreira para o indivíduo sua situação econômica ou 

social. 

Conforme Humberto Theodoro Júnior: 

A jurisdição e o processo são dois institutos indissociáveis. O direito à 
jurisdição é, também, o direito ao processo como meio indispensável à 
realização da justiça. A Constituição, por isso, assegura aos cidadãos 
o direito ao processo como uma das garantias individuais (art. 5º, 
XXXV). A Justa composição da lide só pode ser alcançada quando 
prestada a tutela jurisdicional dentro das normas processuais traçadas 
pelo Direito Processual Civil, das quais não é dado ao Estado declinar 
perante nenhuma causa (CF, art. 5°, LIV e LV).24 

O Estado tem o dever de prestar a tutela jurisdicional, uma vez que, não é 

permitida a autotutela, justiça com as próprias mãos, e nem a vingança, é o 

poder/dever do Estado solucionar os conflitos a ele trazidos.  

                                                 
21 ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Reforma do Judiciário e efetividade da prestação jurisdicional. In 
Tavares, André Ramos; LENZA, Pedro; ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Reforma do Judiciário 
analisada e comentada. São Paulo. Método, 2005, p.32.  
22 BRASIL. Art.5º da CF/1988, inciso XXXV: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciária 
lesão ou ameaça a direito”. Disponível em: Site do Planalto. Acesso em: 03/04/2019. 
23 BRASIL. CPC/15, art. 3º: “Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.” 
Disponível em: Site do Planalto. Acesso em: 04/04/2019. 
24  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Teoria geral do direito processual civil, processo de 
conhecimento e procedimento comum. Vol.I. 56ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2015. p. 47. 
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Como explicam Carvalho, Caraciola e Dellore:  

Autotutela: é o meio de defesa dos direitos pela própria força. É 
maneira rudimentar de solução de conflitos. Nas eras primitivas, 
desconhecia-se o recurso à autoridade social: o mais forte impunha-
se sobre o opositor, ou se recorria à vingança particular. Após longo 
tempo, em que se atribuiu o poder de julgar a pessoas, instituições e 
entidades de variadas especiais, o Estado assumiu o monopólio da 
jurisdição, vedando-se ao particular o exercício por sua conta das 
próprias razões, sob pena de constituir ato ilícito penal a usurpação 
dos poderes jurisdicionais do Estado.25 

Como ensina Paroski:  

Reservar para si, como fez o Estado, o monopólio da justiça, e ao 
mesmo tempo, como consequência lógica, proibir a realização da 
justiça pelas próprias mãos, como é intuitivo, importa na necessidade 
da implantação de meios eficazes de solução dos conflitos de 
interesses, mas não apenas isso, pois que o pleno acesso a esses 
deve zelar pela criação de instrumentos processuais que tenham 
aptidão de efetivamente realizar este propósito maior, de atuar pela 
manutenção da paz social [...].26 

Os indivíduos têm direito ao acesso à Justiça, negar-lhes ou sequer dificultar 

o acesso a tutela jurisdicional, é ir contra a Constituição Federal, contra os direitos 

fundamentais, fere o princípio da dignidade da pessoa humana, trata-se do Estado 

deixando de cumprir com seu dever.  

Ir contra os direitos fundamentais é ferir o Estado Democrático de Direito, uma 

vez que o atual Estado Democrático de Direito tem suas bases nos diretos 

fundamentais dos indivíduos, no princípio da dignidade da pessoa humana, não 

podendo se falar em Estado Democrático de Direito desrespeitando os princípios 

fundamentais.  

O princípio do Acesso à Justiça é também conhecido como inafastabilidade 

da jurisdição, é mais do que apenas ir ao judiciário, é também ser ouvido pelo juiz, 

apresentar argumentos, produzir e obter uma resposta jurisdicional útil e efetiva. 

 

                                                 
25 CARVALHO, Milton Paulo de; CARACIOLA, Andrea Boari; DELORRE, Carlos Augusto Assis Luiz. 
Teoria Geral do Processo Civil. São Paulo: Elsevier, 2010. p. 11. 
26 PAROSKI, Mauro Vasni. Direitos fundamentais e acesso à justiça na Constituição. São Paulo: 
LTR, 2008. p. 141. 
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Como elucida Luiz Rodrigues Wambier: 

A garantia de inafastabilidade da tutela jurisdicional traz consigo, 
portanto, a imposição de universidade dessa proteção. Não pode ser 
excluída do Judiciário, contra a vontade das partes litigantes, a 
apreciação de conflito de qualquer natureza. Não se admitem 
limitações objetivas (conforme a natureza da disputa, o tipo do direito 
pretendido etc.) nem subjetivas (todos podem levar suas pretensões 
à Jurisdição).27 

Pode se falar ainda em acesso à jurisdição, como esclarece Resemiro Pereira 

Leal:  

[...] o tema com a denominação acesso à jurisdição (e não à justiça), 
porque a expressão correta acesso à jurisdição dispensa explicações 
metajurídicas de idealismos sociológicos inatingíveis ou de posturas 
pretorianas ultrapassadas. O acesso à jurisdição faz-se pelo direito 
de ação (procedimento) criado pela norma constitucionalizada como 
direito incondicionado de movimentar a atividade judicacional [...].28 

Diante disso, para alcançar o acesso à Justiça, e a realização das garantias 

fundamentais, deve-se trabalhar com o conceito de processo justo, como esclarece 

Humberto Teodoro Júnior:  

[...] o processo justo, em que se transformou o antigo devido 
processo legal, é o meio concreto de praticar o processo judicial 
delineado pela Constituição para assegurar o pleno acesso à Justiça 
e a realização das garantias fundamentais traduzidas nos princípios 
da legalidade, liberdade e igualdade. Nessa ordem de ideias, o 
processo, para ser justo, nos moldes constitucionais dos Estado 
Democrático de Direito, terá de consagrar, no plano procedimental: o 
direito de acesso à Justiça; o direito de defesa; o contraditório e a 
paridade de armas (processuais) entre as partes; a obrigatoriedade 
da motivação dos provimentos judiciais decisórios; a garantia de uma 
duração razoável, que proporcione uma tempestiva tutela 
jurisdicional.29 

No mesmo sentido afirmam Carvalho, Caraciola e Dellore: 

O princípio do acesso à justiça é o mais importante dentre os 
princípios políticos que informam o direito processual civil porque 

                                                 
27 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil, Teoria Geral do Processo. São 
Paulo. Revista das Tribunas. p. 74. 
28 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo: primeiros estudos. 14ª ed. Belo Horizonte: 
Fórum, 2018. p. 101. 
29  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Teoria geral do direito processual civil, processo de 
conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2015. p. 51. 
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projeta suas luzes sobre todo o sistema, ao subordinar o 
desencadeamento da atividade jurisdicional à iniciativa de parte, ao 
inspirar a efetiva aplicação das regras processuais, ao servir de 
fundamento e norte para a reforma de instituições vigentes ou para a 
criação de processos e procedimentos. Além disso, dele dimanam as 
demais promessas e recomendações constitucionais, como as 
garantias relativas à jurisdição e ao processo.30 

O acesso à Justiça exige a observância, por parte do poder Judiciário, de 

todas as garantias fundamentais. De modo que assegure o processo justo.  

Como orienta Rogério Lauria Tucci:  

Acrescente-se que, relativamente ao processo judicial, o devido 
processo legal se apresenta como um conjunto de elementos 
indispensáveis para que este possa atingir, devidamente, sua já 
aventada finalidade compositiva de litígios. [...] E consubstancia-se, 
sobretudo, como igualmente assentado, numa garantia conferida 
pela Manga Carta, objetivando a consecução dos direitos 
denominados fundamentais, mediante a efetivação do direito 
processual, materializado num procedimento regularmente 
desenvolvido, com a concretização de todos os seus respectivos 
componentes e corolários, num prazo razoável.31 

Percebesse que o resultado derivado da prestação jurisdicional é muito 

importante, o cidadão tem como garantia o acesso à justiça, o acesso à jurisdição, e 

deve obter esse resultado em tempo razoável.  

Como ensina Humberto Theodoro Júnior:  

Nas últimas décadas, o estudo do processo civil desviou nitidamente 
sua atenção para os resultados a serem concretamente alcançados 
pela prestação jurisdicional. Muito mais do que com os clássicos 
conceitos tidos como fundamentais ao direito processual, a doutrina 
tem se ocupado com remédios e medidas que possam redundar em 
melhoria dos serviços forenses. [...]. Toda uma grande reforma se fez, 
nos últimos anos, nos textos do Código de Processo Civil de 1973, 
com o confessado propósito de desburocratizar o procedimento e 
acelerar o resultado da prestação jurisdicional. Legislação 
extravagante também cuidou de criar ações novas e remédios 
acautelares visando a ampliar o espectro da tutela jurisdicional, de 
modo a melhor concretizar a garantia de amplo e irrestrito acesso à 
justiça [...] Até a própria Constituição foi emendada para acrescer no 
rol dos direitos fundamentais a garantia de uma duração razoável 
para o processo e o emprego de técnicas de aceleração da 

                                                 
30 CARVALHO, Milton Paulo de; CARACIOLA, Andrea Boari; DELORRE, Carlos Augusto Assis Luiz. 
Teoria Geral do Processo Civil. São Paulo: Elsevier, 2010. p. 69. 
31 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e Garantias individuais no processo penal brasileiro. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 65-66. 
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prestação jurisdicional (CF, art. 5º, LXXXVIII, com o texto da EC n° 
45, de 08.12.2004).32 

Por outro lado, deve-se observar o nº de demandas da população pelos 

serviços da justiça e nº das de concessões de assistência judiciária gratuita nos 

tribunais. Em média, a cada grupo de 100.000 habitantes, 12.519 ingressaram com 

uma ação judicial no ano de 2017. Em uma amostra que calcula apenas os 

processos de conhecimento e de execução de títulos extrajudiciais, excluindo, 

portanto, da base de cálculo, as execuções judiciais iniciadas.33  

Portanto, conclui-se que o acesso à justiça é o direito fundamental mais 

importante, pois é indo ao judiciário que o indivíduo conquista/assegura seus outros 

direitos. Nada pode impedir os indivíduos de provocarem o judiciário em busca de 

tutela jurisdicional. No caso do direito ao acesso à justiça, mera previsão legal não é 

o bastante, o Estado tem o dever de assegurar medidas concretas que garantam 

este direito. O que torna o próximo item de grande importância, a assistência integral 

e gratuita, é o que possibilita o acesso à justiça, para as pessoas mais vulneráveis, 

em condições de miserabilidade e com pouco recurso.  

Como leciona Andrea Boari Caraciola:34  

[...]já não mais se exaure na possibilidade do exercício do direito de 
ação, mas abarca também, e principalmente, o direito conferido ao 
jurisdicionado à obtenção de uma tutela adequada à natureza do 
direito material controvertido e que venha a conferir ao jurisdicionado, 
em prazo razoável e observando o devido processo legal, 
exatamente aquilo a que tem direito de obter.    

 

Os Jurisdicionados sofrem com a demora, passam por verdadeiro transtorno, 

que pode gerar problemas de ordem psicológica, causados por viver com as 

incertezas do resultado do julgamento. 

                                                 
32  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Teoria geral do direito processual civil, processo de 
conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2015. p. 08. 
33 Justiça em Números 2018: ano-base 2017/Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2018, 
p.78.Disponível :<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/09/8d9faee7812d35a58cee3d92d2
df2f25.pdf>. Acessado em: 06/05/2019. 
34 CARACIOLA, Andrea Boari. Princípio da congruência no Código de Processo Civil. São Paulo: 
LTr,2010,p. 26.  
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1.6 Assistência integral e gratuita  

 

A Constituição Federal de 1988, na forma do art. 5º, inciso LXXIV35, previu a 

assistência integral e gratuita a quem for hipossuficiente, e no seu art. 134 36 , 

incumbiu um órgão específico a prestação de orientação jurídica e a defesa, em 

todos os graus, dos mais necessitados, esse órgão é a Defensoria Pública. 

A importância da redação do inciso LXXIV, do art. 5º, da CF/88, foi a 

observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, objetivamente 

possibilitando o acesso à justiça, uma vez que ainda somos uma nação em 

desenvolvimento, e nem todos possuem recursos o suficiente para custear um 

advogado, mas é certo que tem direito de acionar o poder Judiciário. 

Ensina Vicente Greco Filho:  

[...] a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos. Esta garantia é evidentemente instrumental em relação 
às demais porque propicia a sua efetivação. O texto em vigor é 
melhor que o anterior, porque aquele só assegurava a assistência 
judiciaria. O atual assegura mais, a assistência judiciaria, 
abrangendo, portanto, a orientação independente de processo 
judicial. No processo civil, a garantia se consubstancia pela 
gratuidade de custas e pela prestação, pelo Estado, de orientação e 
defesa jurídica de direitos da defensoria pública ou outros órgãos 
gratuitos de apoio jurídico às pessoas.37 

No Estado Social Democrático de Direito é importante promover a igualdade, 

a assistência integral e gratuita é o meio pelo qual os menos favorecidos podem 

tutelar seus direitos.  

 

                                                 
35 BRASIL. CF/88, art. 5º, inciso LXXIV: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 
que comprovarem insuficiência de recursos”. 
Disponível:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Contituic cao/ContituicaoCompilado.Htm>. Acesso 
em: 09/04/2019. 
36  BRASIL. CF/88, Art. 134: “A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os 
graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.” (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 80, de 2014). Disponível: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 09/04/2019. 
37 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. vol. 1. 20ª ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 148. 
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Nesse sentido leciona Mauro Cappelletti:  

A “capacidade jurídica” pessoal, se relaciona com as vantagens de 
recurso financeiro e diferenças de educação, meio e status social, é 
um conceito muito mais rico, e de crucial importância na 
determinação da acessibilidade da justiça. Ele enfoca inúmeras 
barreiras que precisam ser pessoalmente superadas, antes que 
direito possa ser efetivamente reivindicado através de nosso 
aparelho judiciário. Muitas (senão a maior parte) das pessoas 
comuns não podem – ou, ao menos, não conseguem – superar 
essas barreiras na maioria dos tipos de processo. [...] Essa barreira 
fundamental é especialmente séria para os despossuídos, mas não 
afeta apenas aos pobres.38  

Para garantir, o efetivo direito de recorrer ao Poder Judiciário, os gastos com 

assistência judiciária gratuita equivalem a 0,62% do total das despesas do Poder 

Judiciário e ao custo de R$ 2,73 por habitante.39  

Por outro lado, seguindo o padrão de constitucionalização do processo civil, 

aprofundado o NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), ao contrário do 

anterior códex, traz um título próprio tratando da Defensoria Pública (art. 185 a 187).  

Quando se fala em assistência jurídica gratuita, alude-se ao serviço gratuito 

de representação, em juízo, da parte. Essencial para promover o acesso à justiça, e 

consequentemente todos os outros direitos que os assistidos podem necessitar. Mas 

também é meio hábil para reduzir a pobreza e a marginalização, realizando a 

integração social. Desta forma, a assistência jurídica é essencial para a efetivação 

de todos as garantias constitucionais, como o acesso à justiça, o contraditório, a 

ampla defesa, isonomia. 

Vale ressaltar que a assistência Integral e Gratuita tem como função eliminar 

os obstáculos econômicos para ir/estar em juízo, ou seja, o direito de dispensa das 

custas e de defensor público, visa assegurar o acesso à justiça.  

 

 

                                                 
38 CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 
Fabirs, 1998, p. 21/22.  
39 Justiça em Números 2018: ano-base 2017/Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2018, p. 
80. Disponível: 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/09/8d9faee7812d35a58cee3d92d2df2f25.pdf>. 
Acessado em: 06/05/2019  
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1.7 Constitucionalização do Processo Civil 

 

O Código de Processo Civil de 2015, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, 

em seus art. 1° ao 12°, efetuou a chamada constitucionalização do Processo Civil, 

positivou no campo infraconstitucional os direitos fundamentais processuais 

previstos na CF/88, entre os quais, recebe destaque nesse trabalho, o previsto no art. 

5, inciso LXXVIII, da Constituição da República, a duração razoável do processo. O 

princípio encontra-se, categoricamente, em duas passagens do Código de 2015, nos 

seus artigos 4º40 e 139º, inciso II.41 

Sobre o tema diz Humberto Teodoro Júnior:  

A Sistematização do novo Código de Processo Civil, entre várias 
inovações, estabeleceu uma Parte Geral em que são agrupadas as 
normas comuns aplicáveis a todo o conjunto do ordenamento [...]. 
Nessa Parte Geral, o destaque maior, sem dúvida, situa-se no 
enunciado das “Normas Fundamentais Processuais”, com que o 
legislador, em última análise, objetivou estruturar o processo justo 
como instrumento de realização da garantia de acesso à justiça, 
segundo os direitos fundamentais aplicáveis à tutela jurisdicional 
prestada pelo moderno Estado Democrático de Direito.42 

Existem duas subespécies do direito, quais sejam, direito constitucional 

processual e direito processual constitucional, como ensina Renato Montans de Sá:  

Ademais, devido à atuação da Constituição no processo e à atuação 
do processo na Constituição, podemos verificar a existência de duas 
interessantes subespécies do direito, quais sejam: o direito 
constitucional processual e o direito processual constitucional. O 
direito constitucional processual diz respeito às normas processuais 
consagradas na Constituição Federal, como as que dizem respeito 
ao princípio do devido processo legal, ao princípio da inafastabilidade 
do controle jurisdicional, ao princípio do contraditório e da ampla 
defesa, ao princípio da motivação das decisões judiciais, ao princípio 
do juiz natural e à vedação das provas ilícitas. Já o direito processual 
constitucional diz respeito às normas que regulam a chamada 

                                                 
40 BRASIL. CPC/15, Art. 4º: “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 
mérito, incluída a atividade satisfativa". Disponível: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 09/04/19. 
41  BRASIL. CPC/15, Art.139º, inciso II: “velar pela duração razoável do processo”. Disponível: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 09/04/19. 
42  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Teoria geral do direito processual civil, processo de 
conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2015. p. 67. 
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jurisdição constitucional, vale dizer, o mandado de segurança, o 
mandado de injunção, o habeas corpus, o habeas data etc.43 

O legislador do CPC/15 inovou ao inserir em seu texto, princípios 

constitucionais, agora o juiz deve observar a CF/88 e o CPC/2015. Sendo assim, é 

mais um mecanismo para garantir um processo justo, efetivo, e a duração razoável.  

Fica clara a intenção de salvaguardar a efetividade destes direitos 

fundamentais, ao positiva-los em norma infraconstitucional, o CPC/2015, que é 

utilizado rotineiramente por operadores do direito, é uma forma engenhosa de 

conceder maior destaque aos princípios constitucionais processuais. 

Nota se que a grande maioria dos princípios que regem o processo civil, 

derivam-se da norma constitucional, o CPC de 1973 era omisso em relação ao tema, 

agora esses princípios foram reproduzidos nos primeiros artigos do CPC de 2015.  

Contudo, cumpre esclarecer que a constitucionalização do Processo Civil, não 

constitui nova disciplina jurídica, é apenas um meio de se vislumbrar o direito 

processual cível. Como ensina João Batista Lopes:  

De acordo com as tendências atuais do direito processual, o estudo 
do processo civil tem, como ponto de partida, a Constituição Federal 
e não o Código de Processo Civil. É a chamada constitucionalização 
do processo civil, que não constitui nova disciplina jurídica, mas tão 
somente, nova forma ou novo modo de estudar o direito processual 
civil.44 

Pode-se entender a positivação desses princípios em normas 

infraconstitucionais, como uma tomada de posição, o processo civil não é só um 

aglomerado de normas técnicas, constitui um mecanismo político e ético.  

Por outro lado, existem quatro institutos fundamentais do processo civil, quais 

sejam, a jurisdição, a ação, a defesa (ou exceção) e o processo, que terminam por 

fundar a estrutura do processo civil, a analise destes institutos é fundamental para 

entender a importância do princípio da razoável duração do processo.  

 

                                                 
43 SÁ, Renato Montans de. Processo civil I: teoria geral do processo. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
27.  
44 LOPES, João Batista. Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: Atlas, 2005. p. 38. 
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1.8 Jurisdição  

 

Conceitua-se a jurisdição como: Função do Estado, pela qual ele, no intuito 

de solucionar os conflitos de interesse em caráter coativo, aplica a lei geral e 

abstrata aos casos concretos que lhe são submetidos.45 

Pode-se dizer que jurisdição é poder, função e atividade do Estado, como 

leciona Vicente Greco Filho:  

A jurisdição é, em primeiro lugar, um poder, porque atua 
cogentemente como manifestação da potestade do Estado e o faz 
definitivamente em face das partes em conflito; é também função, 
porque cumpre a finalidade de fazer valer a ordem jurídica posta em 
duvida em virtude de uma prestação resistida; e, ainda, é uma 
atividade, consiste numa série de atos e manifestações externas de 
declaração do direito e de concretização de obrigações consagradas 
num título.46 

Como ensina Adriano Caldeira:  

Jurisdição indica poder, função e atividade jurisdicional exercida pelo 
Estado. É poder, porque exercitado de modo imperativo, permitindo 
ao Estado declarar o direito e fazer valer sua vontade sobre a 
vontade dos litigantes. Segundo a doutrina clássica de Chiovenda, a 
atividade jurisdicional do Estado se diferencia das atividades 
administrativas pelo seu caráter substitutivo. Isso indica que apenas 
a atividade jurisdicional se configura como ato imperativo da vontade 
do Estado sobre os litigantes.47  

Na contemporaneidade, a jurisdição não é somente mera aplicação da lei 

geral e abstrata, mas forma de satisfação do direito material que foi violado. Para 

que exista o bom funcionamento da jurisdição, não basta que haja o processo e o 

julgador (juiz), é necessário adaptar-se ao caso concreto, em um prazo razoável, 

observando as garantias do devido processo legal. Com isto, não se nega a 

autonomia do direito processual, em relação ao direito material, mas se entende que 

o direito processual deve levar em conta o direito material. 

 

                                                 
45 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 2ª ed. Revista e 
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 51. 
46 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. Vol. 1. Teoria geral do processo e 
auxiliadores da justiça. 20ª ed. rev e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 175. 
47 CALDEIRA, Adriano. Direito Processual Civil. 2ª ed. São Paulo: Barros, Fischer & Associados, 
2005, p. 11.  
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Sobre o tema ensina Vicente Greco Filho: 

A jurisdição atua por meio de um instrumento que é o processo, e 
aos interessados a ordem jurídica outorga o direito de ação, isto é, o 
direito de pleitear em juízo a prevenção ou a reparação das violações 

dos direitos.48 

Marinoni alerta que não se deve confundir jurisdição com pacificação social, 

uma vez que a pacificação social é consequência da jurisdição: 

É costume relacionar a jurisdição com a função de pacificação social. 
Essa ideia circula no Brasil, ainda que a pacificação social, em boa 
lógica, apenas possa ser uma consequência do exercício da função 
jurisdicional. [...] A caracterização da jurisdição a partir do efeito da 
pacificação social torna irrelevante o modo como o poder é exercido 
para atingi-la e, consequentemente, neutraliza, ou faz com que seja 
indiferente, a própria essência do Poder Jurisdicional.49 

 

1.9 Ação  

 

Para chegar até à concepção atual da ação, foram formuladas várias teorias, 

sendo as mais significativas, a de ação como um elemento de direito material, sendo 

o próprio direito material em exercício, essa ideia manteve-se até o século XX. 

Quando Chiovenda comprovou a autonomia do direito de ação em face do direito 

material, ou seja, para Chiovenda ação é o poder de obter do Estado uma decisão 

favorável.  

Como leciona Vicente Greco Filho:  

[...]Chiovenda demonstrou, em seu trabalho sobre a ação 
declaratória negativa, que alguém poderia pleitear ao Judiciário a 
declaração que não existe uma relação jurídica de direito material 
entre dois sujeitos, de modo que o direito de pleitear (direito de ação) 
é autônomo e independente do direito material ou relação jurídica 
material eventualmente existente entre as partes.50 

Na contemporaneidade, ação é o poder de dar início a um processo, e dele 

participar, com o intuito de obter do Poder Judiciário uma resposta ao pleito 

                                                 
48 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. vol. 1. Teoria geral do processo e 
auxiliadores da justiça. 20ª ed. rev e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 37. 
49 MARINONI, Luiz Guilherme. O novo Processo Civil. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2017, p. 89. 
50 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. vol. 1. Teoria geral do processo e 
auxiliadores da justiça. 20ª ed. rev e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 79. 



32 

 

formulado.51 O Estado quando tomou para si a jurisdição, passou a ter o dever de 

garantir que todo individuo, caso deseje, possa ingressar com uma ação, a fim de ter 

seu pedido apreciado pelo Poder Judiciário. Decorre do Direito constitucional da 

tutela efetiva dos direitos.  

Como ensina Luiz Guilherme Marinoni:  

A ação é exercida por meio da jurisdição e, assim, depende de 
técnicas processuais idôneas e da possibilidade da adequada 
participação das partes para que possível seja o alcance da tutela 
efetiva do direito material. A ação não objetiva uma sentença que 
resolva o mérito. [...] ação não se exaure com a sentença de mérito 
quando, para a tutela do direito, é necessária a execução. Isso 
porque o direito de ação, no Estado constitucional, é o direito à tutela 
jurisdicional efetiva e tempestiva do direito material.52 

Para Adriano Caldeira:  

As partes envolvidas em uma demanda judicial participam de 
maneira igualitária do processo, resguardando os mesmos direitos e 
obrigações processuais. Essa equivalência de tratamento entre os 
litigantes deve-se ao fato de a Norma Constitucional ter consignado, 
em seu artigo 5º, LV, o chamado princípio da ampla defesa e do 
contraditório, ambos corolários do devido processo legal. Conclui-se, 
dai, que a definição de ação não pode ser relacionada somente ao 
movimento do autor, mas igualmente à manifestação do réu, este 
último defendendo-se dos ataques daquele53. 

Pela ação é que o jurisdicionado, lesado em algum direito material, pede a 

tutela do Estado, deve seguir as regras do direito processual, as técnicas certas 

devem ser empregadas, para defender cada tipo de direito material.  

Novamente fazendo uso dos ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni: 

A ação não é apenas a provocação da jurisdição ou requerimento de 
uma providência jurisdicional. Portanto, ela está longe de se resumir 
à apresentação da petição inicial. A ação é exercida por meio da 
jurisdição e, assim, depende de técnicas processuais idôneas e da 
possibilidade da adequada participação das partes para que possível 
seja o alcance da tutela efetiva do direito material.54 

                                                 
51 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 2ª ed. revista e 
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 51. 
52 MARINONI, Luiz Guilherme. O novo Processo Civil. 3ª ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2017. p. 123. 
53 CALDEIRA, Adriano. Direito Processual Civil. 2ª ed. São Paulo: Barros, Fischer & 
Associados,2005, p. 21. 
54 MARINONI, Luiz Guilherme. O novo Processo Civil. 3ª ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2017. p. 123. 
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1.10 Defesa (Exceção)  

 

A legitimidade da jurisdição depende do tratamento isonômico das partes, o 

réu tem o direito de se defender, trazendo aos autos da ação, todas as provas que 

julgar necessárias para o convencimento do juiz. O autor, por sua vez pode 

argumentar sobre as teses e provas trazidas pelo réu, apresentando replica, portanto 

o direito ao contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados a todos.  

É pela ação que se dá a defesa do direito material lesado, o autor então 

requer a tutela do direito material, já o réu impugna tudo o que foi trazido pelo autor 

e requer a tutela jurisdicional a seu favor ou então a negatória da tutela jurisdicional.  

Como ensina Vicente Greco Filho:  

[...] o direito de ação, no que concerne ao réu, traduz-se em direito 
de defesa, ou seja, o direito de somente se ver constrangido a algo 
após a decisão judicial, com a garantia de que a decisão só sobrevirá 
após ser ouvido e ter oportunidade de produzir prova e manifestar-se 
adequadamente.55 

Quando se fala de defesa não se trata de mera juntada de contestação ou 

resposta, o réu deve reagir a todos os atos processuais, impugnando o que achar de 

direito, tem direito ao efetivo contraditório. O novo Código de Processo Civil, traz em 

seus artigos 9 e 1056, normas que impõem ao juiz ouvir as partes sempre que for se 

decidir, vedando decisão, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento 

a respeito do qual não tenha dado oportunidade às partes de se manifestar, ainda 

que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.  

Devem ser disponibilizadas ao réu, técnicas de defesa, técnicas processuais 

idôneas, meios por quais ele possa provar sua razão.  

                                                 
55 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. vol. 1. Teoria geral do processo e 
auxiliadores da justiça. 20ª ed. rev e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 79. 
56 BRASIL. CPC/15, art. 9 e 10: “Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela 
seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de 
urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão 
prevista no art. 701. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que 
se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 26/04/2019. 
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Como ensina Luiz Guilherme Marinoni:  

Note-se, por exemplo, que se o autor tem direito à técnica 
antecipatória como corolário do direito à tutela efetiva e tempestiva 
do direito, o réu deve contar com meio para, de forma célere, 
impugnar a sua concessão. Vale dizer: a técnica antecipatória tem, 
como contrapartida, o direito ao recurso que viabilize o imediato 
conhecimento das razões contra a decisão concessiva da tutela.57  

 

 

1.11 Processo  

 

É dentro do processo, que se desenrola o devido processo legal, e que ocorre 

ou não, o processo justo e a duração razoável. Posto isto, ressalta-se que o 

processo não é um fim em si mesmo, mas existe para instrumentalizar o direito 

material, as partes do processo estão em lide, buscam o direito material. 

Pode-se entender processo como uma relação jurídica entre partes (autor, juiz 

e réu). Por outro lado, processo pode ser visto como uma espécie do gênero 

procedimento, uma sequência de atos que antecedem o provimento, até o final da 

relação procedimental. Porém, só o procedimento realizado em contraditório pode 

ser considerado processo. Por exemplo, o inquérito policial ocorre sem contraditório, 

não é processo, é procedimento administrativo.  

Como compreende-se das explicações de Rosemiro Pereira Leal:  

[...] as teorias formuladas sobre a caracteriologia jurídica do 
processo mostram-se, até Fazzalari, insatisfatórias, e ate 
confusas, para discernir o instituto do procedimento em face do 
processo. Muitos processualistas, entretanto, quase a 
totalidade, continuam insistindo em conceituar o processo 
como a relação jurídica entre juiz, autor e réu (escolas da 
relação jurídica e instrumentalista do processo), ainda fiéis às 
ideias de Bülow [....].58 

                                                 
57 MARINONI, Luiz Guilherme. O novo Processo Civil. 3ª ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2017. p. 123. 
58 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo: primeiros estudos. 14ª ed. Belo Horizonte: 
Fórum, 2018. p. 149-150. 
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É certo que o processo e a efetiva tutela jurisdicional, são indispensáveis ao 

Estado Social Democrático de Direito, é através deles que os direitos podem ser 

exercidos, ficando até mesmo o Estado sujeito a correição.  

Sobre o tema ensina Theodoro Júnior:  

Para exercer a função jurisdicional, o Estado cria órgão 
especializados. Mas estes órgãos encarregados da jurisdição não 
podem atuar discricionária ou livremente, dada a própria natureza da 
atividade que lhes compete. Subordinam-se, por isso mesmo, a um 
método ou sistema de uma atuação, quem vem a ser o processo. 
Entre o pedido da parte e o provimento jurisdicional se impõe a 
prática de uma serie de atos que formam o procedimento judicial (isto 
é, a forma de agir em juízo), e cujo conteúdo sistematicamente é o 
processo.59 

Leciona Negreiros sobre o assunto: 

Basicamente, é possível identificar três fases distintas da evolução 
da ciência processual: a fase sincrética, a fase autonomista e a fase 
instrumentalista. [...]. [...] De fato, o processo é o instrumento de que 
se vale o Estado, para o “acesso à ordem jurídica justa”, na feliz 
expressão de Cândido Rangel Dinamarco. [...]. [...] O problema 
Central do Processo consiste em conferir efetividade à promessa de 
tutela jurisdicional, que o constituinte inscreveu no art. 5°, XXXV, da 
Lei Fundamental, declarando que a lei não pode excluir da 
apreciação do Judiciário qualquer lesão ou ameaça de direito. A 
visão instrumentalista, característica da atual fase dos estudos 
processuais, firma-se precisamente nessa noção.60 

Ensina Rosemiro Pereira Leal: 

[...] o processo é meio, método ou finalidade abstrata (metafisica) de 
se obter provimento [...] processo é espécie de procedimento em 
contraditório, entre as partes, em simétrica paridade, na preparação 
do provimento jurisdicional. [...].61 

Portanto, processo é o meio pelo qual as partes acionam o Estado para que 

exerça a sua função jurisdicional, movimentando a máquina judiciária e garantindo 

seus direitos. Sendo um instituto do direito processual que possibilita a aplicação do 

                                                 
59  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Teoria geral do direito processual civil, processo de 
conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2015. p. 64. 
60 NEGREIROS, Antônio Fernando Lima. Teoria Geral do Processo Judicial. São Paulo: Atlas 2013, 
p. 40-43. 
61 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo: primeiros estudos. 14ª ed. Belo Horizonte: 
Fórum, 2018. p. 150-151. 
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direito material, o Estado escolheu o processo para ser o meio pelo qual aplicaria a 

jurisdição.  

Posto o conceito de processo, ressalta-se a importância da razoável duração, 

uma vez que são muitos os reflexos da tardia prestação jurisdicional, que prejudica a 

sociedade como um todo, e o cada um dos indivíduos, não apenas em sua esfera 

jurídica.  

Os jurisdicionados ficam aflitos, ansiosos, sofrem graves danos psicológicos, 

enquanto esperam por um provimento jurisdicional, ao passo que a sociedade sofre 

como um todo, pois a morosidade interfere na economia do país. 
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2 DIREITOS FUNDAMENTAIS E O PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 
PROCESSO  

 

Aqui se analisa o princípio da razoável duração do processo, como direito 

fundamental e as possíveis colisões dessa garantia com outras dispostas na 

Constituição Federal. Para melhor entendimento do assunto necessário se faz tecer 

algumas considerações sobre direitos fundamentais, pois faz parte da Garantia da 

Razoável Duração do Processo, positivado na CF/1988.  

 

2.1 Direitos fundamentais 
 

Direitos Fundamentais são, conforme ensina Dirley da Cunha Jr., aqueles 

positivados em um determinado ordenamento jurídico, exemplo: a Constituição 

Brasileira.62 Para tratar de assuntos internos, a Constituição possui as expressões 

como: a) direitos humanos (Art. 4, II); b) direitos e garantias fundamentais (título do 

título II e art. 5, § 1); c) direitos constitucionais liberdades (Art. 5, § LXXI) e d) direitos 

e garantias individuais (Art. 60, § 4, Seção IV).63 

Para Comparato, os estudiosos anglo-americanos e latinos preferem o termo 

"Direitos Humanos" e o termo "direitos fundamentais" é preferido por autores 

alemães, para os quais, direitos fundamentais são direitos humanos positivados em 

normas constitucionais, portanto, a identificação mais precisa, uma vez reconhecido 

e garantido pelo direito positivo dos Estados.64 

José Afonso da Silva justificou a sua escolha da expressão “direitos humanos 

fundamentais” porque:  

Além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo 
e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é 
reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas 
prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma 

                                                 
62  CUNHA JÚNIOR, Dirley da. A natureza material dos direitos fundamentais. Artigo. Brasil 
Jurídico. 25 de Janeiro de 2015. https://brasiljuridico.com.br/artigos/a-natureza-material-dos-direitos-
fundamentais.-por-dirley-da-cunha-junior. 
63  BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acessado em: 10 de Abril de 2019. 
64 COMPARATO, Fábio Konder. Comentário ao artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. In: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil Comissão Nacional de Direitos 
Humanos (org.). 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos: Conquistas e Desafios. 
Brasilia: Letraviva, 1999, pp.14-21. 
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convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. Na qualificação 
fundamental pode-se encontrar uma indicação que chega a situações 
legais sem as quais a pessoa humana não é levada a cabo, não vive 
e às vezes nem mesmo sobrevive.65 

Ensinam ainda Marinoni, Arenhart e Mitidiero que: 

[...] resta agora tratar da função que foi emprestada aos direitos 
fundamentais, construindo-se uma teoria que faz de tais direitos não 
só um suporte para o controle das atividades do Poder Público, mas 
também um arsenal destinado: (i) a conferir á sociedade os meios 
imprescindíveis para o seu justo desenvolvimento (direitos as 
prestações sociais); (ii) a proteger os direitos de um particular contra 
o outro, seja mediante atividade fáticas da administração, seja 
através de normas legais de proteção (direitos á proteção); e (iii) a 
estruturar vias para que o cidadão possa participar de forma direta na 
reinvindicação dos seus direitos (direitos á participação).66 

Por outro lado, Didier Jr. observa que "atualmente além de princípios ou 

regras processuais, pode se falar em direitos fundamentais processuais"67, o que 

tem grande importância para este estudo, vide: 

Assim, o processo deve estar adequado à tutela efetiva dos direitos 
fundamentais (dimensão subjetiva) e, além disso, ele próprio deve 
ser estruturado de acordo com os direitos fundamentais (dimensão 
objetiva). No primeiro caso, as regras processuais devem ser criadas 
de maneira adequada á tutela dos direitos fundamentais (daí, por 
exemplo, o § 1º do art. 536 do CPC permitir ao magistrado a 
determinação de qualquer medida executiva para efetivar a sua 
decisão, escolhendo-a á luz das peculiaridades do caso concreto). 
No segundo caso, o legislador deve criar regras processuais 
adequadas aos direitos fundamentais, aqui encarados como normas, 
respeitando, por exemplo, a igualdade das partes e o contraditório.68 

Sobre princípios constitucionais explica Ávila: 

Princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente 
prospectivas e com pretensão de complementaridade e de 
parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da 
correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos 
decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção.69 

 

                                                 
65 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 
2011, p. 178. 
66 MORINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo 
Civil. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 75. 
67 DIDIER JR, Fredie. Curso de Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: JusPodivm, 2017. p. 64. 
68 Idem. DIDIER JR, p. 62. 
69 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4ª 
ed.2ª tir. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 78. 
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Nos entendimentos de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:  

Os princípios expressam concepções e valores que estão 
indissociavelmente ligados ao ambiente cultural. Mas, como a 
sociedade evolui paulatinamente, os princípios devem ser 
redimensionados nessa mesma intensidade e velocidade. Não fosse 
assim, seria falso que o princípio adquire substantividade a partir do 
seu contato com a realidade.70 

Para Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, sendo o 

ordenamento jurídico composto de normas estabelecidas de forma hierárquica. O 

topo da pirâmide é ocupado pela Constituição Federal, onde estão estabelecidos os 

Direitos fundamentais e todas as normas infraconstitucionais devem orientar-se dela 

a sua validade, para que não sejam inconstitucionais.71 

Fredie Didier Jr. esclarece:  

Uma parte dessas normas decorre diretamente da Constituição 
Federal – é o que se pode chamar de Direito Processual 
Fundamental Constitucional. A outra parte decorre da legislação 
infraconstitucional, mais especificamente do Código de Processo 
Civil, que dedica um capítulo inteiro a essas normas (arts. 1° a 12°, 
CPC).72 

A ordem constitucional brasileira consagra uma série de garantias destinadas 

a salvaguardar e restaurar os direitos fundamentais em casos de violação. Assim, o 

sistema brasileiro inclui princípios como o acesso aberto ao poder judiciário - o que 

garante que a lei não exclui exame pelo ramo judicial de quaisquer danos ou 

ameaças aos direitos – e a proibição de tribunais ou tribunais excepcionais. Toda 

pessoa tem o direito de peticionar os poderes do governo para tomar todas as 

medidas necessárias para defender os direitos garantidos contra ações ilegais ou 

abusos de poder. Ao direito de petição, podemos acrescentar as garantias 

constitucionais de habeas corpus, escritos de mandado de segurança, ação coletiva, 

liminares judiciais, habeas data, ação coletiva e ações civis públicas. 

Para a boa aplicação da justiça é necessário contemplar todos os direitos 

fundamentais processuais, assegurar o devido processo legal, o acesso à justiça, a 

                                                 
70 MORINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo 
Civil. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p.65 
71 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 12. 
ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017. 
72 DIDIER JR, Fredie. Curso de Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: JusPodivm, 2017. p. 72. 
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ampla defesa, o contraditório, e a razoável duração do processo, assunto dissertado 

a seguir. 

2.2 Princípio da razoável duração do processo 
 

A Emenda Constitucional nº 45 implantou uma nova garantia fundamental 

por meio do acréscimo do inciso LXXVIII ao artigo 5º da Constituição: “A todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e 

os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.73 

Este princípio foi primeiramente aplicado em território nacional pelo Pacto de 

San José da Costa Rica, de 1969, cujo Brasil é signatário e seu texto tem força 

constitucional. Este princípio foi reforçado no Novo CPC no seu artigo 4º.74 

Para Nery Junior o art. 8º, § 1º da Convenção Interamericana de Direito 

Humanos reza que:  

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.75 

O preceito fundamental demonstrado pelo princípio vai além do direito de 

ação ou de acesso ao judiciário, inserindo a necessidade da sua eficiência e 

celeridade. 

No entendimento de Nagib Slaibi Filho, é de se notar que tal norma afirma o 

direito fundamental de todos à competente consolidação do processo pelo qual se 

                                                 
73  BRASIL. Emenda Constitucional Nº 45, de 30 de dezembro de 2004. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm. Acesso em: 10 Abril de 
2019. 
74 BRASIL. Código Processual Civil. Lei nº 13.105, de 16 de Março de 2015.Arito 4º: ““As partes têm o 
direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. 
Disponível em: <https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15#art-4>. 
Acesso em: 11 de Abril de 2019. 
75 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal: (processo civil, penal 
e administrativo)– 12. ed. rev., ampl. e com as novas súmulas do STF (simples e vinculantes) e com o 
novo CPC (Lei 13.105/2015) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 358. 
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leva a petição à cognição judicial ou administrativa: é assim, direito ao processo 

competente, muito além do simples direito ao processo.76 

Para Francisco Meton Marques de Lima e Francisco Gérson Marques de 

Lima o inciso LXXVIII do art. 5º possibilita ao cidadão e as instituições perpetrarem 

duas cobranças:  

a) do Poder Público, os meios materiais para que o aparelho judicial 
possa cumprir os prazos dispostos nas normas processuais; b) dos 
órgãos da Justiça, o esforço para cumprir os prazos legais, 
envidando esforço para abreviar a prestação jurisdicional, bem como 
prestar um serviço de qualidade.77 

O art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição 1988 confere aos Poderes Públicos 

a obrigação de fazer aquilo que for necessário para efetivar a duração razoável do 

processo e o implemento de meios que garantam a celeridade da sua tramitação, 

conforme segue: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004). 

§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
têm aplicação imediata. 78 

Entende André Ramos Tavares:   

Entende-se o processo como um direito-garantia 
constitucionalizado e de natureza fundamental – definição que 
resulta da escrituração do título II, da Constituição Brasileira – não 
se pode cogitar que um direito tenha ou não “duração” nem que 
esteja ou não razoável. Ao escriturar o termo “duração”, o inciso 
LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Brasileira se refere à 

                                                 
76 SLAIBI FILHO, Nagib. Direito fundamental à razoável duração do processo. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 7, n. 59, 1 out. 2002. Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/3348>. Acesso em: 
15 de Abril de 2019. 
77 LIMA, Francisco Meton Marques de; LIMA, Francisco Gérson Marques de. Reforma do Poder 
Judiciário (Comentários iniciais à EC 45/2004). São Paulo: Malheiros, 2005. 
78  BRASIL. Emenda Constitucional Nº 45, de 30 de dezembro de 2004. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm. Acesso em: 10 Abril de 
2019. 
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tramitação dos procedimentos administrativos ou judiciais e não ao 
Processo, pois que este é um direito, e como tal impossível de ser 
enquadrado numa estrutura abstrata de duração do tempo, e 
tampouco a qualquer conceito de razoabilidade.79 

A razoável duração do processo nas palavras de Fernando da Fonseca 

Gajardoni: 

Em sistemas processuais preclusivos e de prazos majoritariamente 
peremptórios, como o nosso, o tempo ideal do processo é aquele 
resultante do somatório dos prazos fixados no Código de Processo 
Civil para cumprimento de todos os atos que compõem o 
procedimento, mais o tempo de trânsito em julgado dos autos.80 

Orienta Nelson Nery Junior: 

O princípio da duração razoável possui dupla função porque, de um 
lado, respeita ao tempo do processo em sentido estrito, vale dizer, 
considerando-se a duração que o processo tem desde seu início até 
o final com o trânsito em julgado judicial ou administrativo, e, de outro, 
tem a ver com a adoção de meios alternativos de solução de conflitos, 
de sorte a avaliar a carga de trabalho da justiça ordinário o que, sem 
dúvida, viria a contribuir para abreviar a duração média do 
processo.81  

Acrescentam Marinoni e Mitidiero: 

O direito à duração razoável do processo não constitui e não 
implica direito a processo rápido ou célere. As expressões não são 
sinônimas. A própria ideia de processo já repele a instantaneidade e 
remete ao tempo com algo inerente a fisiologia processual. 

A natureza necessariamente temporal do processo constitui 
imposição democrática, oriunda do direito das partes de nele 
participarem de forma adequada, donde o direito ao contraditório e 
os demais direitos que confluem para organização do processo 
justo ceifam qualquer possibilidade de compreensão do direito ao 
processo com duração razoável simplesmente como direito a um 
processo célere.82 

As expressões "razoável duração do processo" e "celeridade na sua 

tramitação" individualizam como processual o direito fundamental ora declarado, 

conforme relata no item que se segue. 

                                                 
79 TAVARES, Andre Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p.9.  
80 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de Aceleração do Processo, Livraria e Editora 
Lemos & Cruz, 2003, p. 59-60. 
81 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal: (processo civil, penal 
e administrativo) 12. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 360, 361. 
82 MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 678. 
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2.3 Colisões entre garantias fundamentais  
 

O tema deste trabalho é a razoável duração do processo, porém este conceito 

é vago, e pode ser considerado sinônimo de “celeridade”, mas deve-se lembrar que 

a mera rapidez não garante a qualidade, algo realizado rápido demais pode gerar 

falhas, o tempo do processo deve equivaler à sua complexidade, e as peculiaridades 

do processo. Portanto, o processo deve ser célere, ter uma duração razoável, como 

determina a Constituição, e o CPC/15, mas deve-se preservar outros direitos e 

garantias das partes, como ensina Dierle José Coelho Nunes: 

É de se verificar que a quantidade média de processos que um juiz 
brasileiro possui sob sua “direção” impõe-lhe uma análise superficial 
dos casos que lhe são submetidos, uma vez que o sistema de 
“prestação jurisdicional” faz com que este atue como se o que 
importasse não fosse a aplicação de tutela constitucional e 
democraticamente adequada, mas sim a prestação de serviços 
rápidos e em larga escala.83 

Como leciona Alexandre Freitas Câmara: 

Todo processo demora um tempo. É o que, em boa doutrina, já se 
chama de “tempo do processo”. Tem havido, modernamente, uma 
busca quase que desenfreada pela celeridade do processo, mas há 
um tempo que precisa ser respeitado.84 

Sobre este aspecto Lorena Duarte Lopes Maia relata que todos os direitos 

fundamentais devem ser observados no decorrer do processo, como não existe 

hierarquia entre os direitos fundamentais, o juiz deve administrar o processo de 

maneira que todas as garantias fundamentais sejam apreciadas, a observância de 

um direito não pode significar o sacrifício de outro.85 

Inegavelmente cada processo é único, pois possuem graus de complexidade 

diferentes e peculiaridades próprias, por certo que alguns processos demoram mais 

que outros. Porém, é inaceitável que qualquer processo se arraste por anos, 

                                                 
83 NUNES, Dierle José Coelho. Direito constitucional ao recurso. São Paulo: Lumen Juris, 2006. p. 
49. 
84 CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Vol. 1. 25ª ed. São Paulo: Atlas, 
2014. p. 67. 
85 MAIA, Lorena Duarte Lopes. Colisão de direitos fundamentais: visão do Supremo Tribunal Federal. 
In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 98, mar 2012. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11242>. Acesso em 22 Abril 
de 2019. 
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tornando a situação insustentável para as partes, no entanto existem notícias sobre 

processos que se arrastam por 10, 20 anos, o que gera evidente dano as partes. 

A esse respeito diz Elio Fazzalari: 

O processo judicial é, sim, um misto de atividades contempladas pela 
lei, tendo em vista a emanação de um provimento jurisdicional (de 
uma condenação de uma anulação, e assim por diante). Não se diga, 
porém, que em cada caso concreto o processo se desenvolve por 
inteiro.86 

Os direitos fundamentais não possuem natureza absoluta, sendo assim, em 

caso de conflito, não existe prevalência inerente de um sobre o outro.  

Como nota-se da lição de Daniel Sarmento e Flávio Galdino: 

Apesar da relevância ímpar que desempenham nas ordens jurídicas 
democráticas, os direitos fundamentais não são absolutos. A 
necessidade de proteção de outros bens jurídicos diversos, também 
revestidos de envergadura constitucional, pode justificar restrições 
aos direitos fundamentais.87 

Portanto, conforme Giampiero Balena, deve-se levar em consideração nessa 

questão da razoável duração do processo que toda causa tem um tempo “fisiológico” 

próprio, que evidentemente é delineado pela particularidade da controvérsia e da 

objetiva urgência que tenham as partes da imediata eficácia da decisão.88 

Qual princípio vai prevalecer é decidido em atenção ao caso concreto, como 

diz Barroso, "Não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a 

precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto".89 

Enfim, a razoável duração do processo é aferida pela Justiça do processo, 

percebida como o resultado final da resposta do juiz à demanda da parte, adicionada 

à sua conveniência e precisão. 
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2.4  Dos jurisdicionados  
 

Já foi dito, o cidadão possui expectativas quanto a tutela jurisdicional prestada 

pelo Estado, porém, nem sempre o aparelho judiciário é capaz de satisfazer as 

expectativas das partes litigantes.  

As partes anseiam pela solução de seus conflitos, e acreditam que 

provocando o Judiciário, alcançaram o provimento de seu pedido de direito material 

de forma célere. Quando percebem que o Judiciário não funciona da maneira que 

pensavam a frustração e o descontentamento são inevitáveis. Desta forma, a 

sociedade acaba por deixar de acreditar no potencial efetivo do direito. 

A respeito disso leciona Artur César de Souza: 

Que o processo deva ter uma duração “razoável” ou pelo menos 
“tolerável” é princípio de primeira importância, pois é fácil 
compreender como em muitos casos uma decisão, apesar de 
favorável, proferida muito tarde em relação ao momento em que a 
parte tenha postulado em juízo, pode resultar concretamente inútil 
ou pouco útil.90 

O Judiciário enfrenta diversos problemas, mas é a morosidade, a lentidão, 

que mais baixa o status do poder Judiciário perante a Sociedade de maneira geral. 

As partes não se interessam pelas causas da demora da justiça, somente estão 

interessadas na satisfação de seus desejos. Não entendem que a atividade cognitiva 

do juiz, somada com a enorme demanda de processos, exige tempo e diligência. 

Neste entendimento Barroso ensina que uma justiça que tarda não é justa, 

mas esquecer das outras garantias constitucionais, também não é o caminho correto, 

para garantir a duração razoável do processo, não podemos passar por cima de 

outros princípios como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.91 

A demora nas demandas judiciais não é um problema apenas do cidadão em 

sua esfera privativa, muitas empresas estrangeiras consideram a eficiência do 

judiciário para solucionar conflitos, quando decidem investir em determinado país. 

                                                 
90 SOUZA, Artur Cezar de. Teoria geral do Processo e Processo de Conhecimento. Revista de 
Processo, Volume 246, agosto de 2015. Disponível: 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos
_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.246.02.PDF>. Acesso em: 24/03/2019. 
91 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009. 
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Ao ser mundialmente conhecido por sua lentidão no processo judicial, o Brasil perde 

chances de novos negócios e crescimento econômico o que prejudica a todos. 

A esse respeito diz Arthur Cezar de Souza: 

É importante salientar que a falta de celeridade processual não atinge 
apenas os interesses individuais inseridos no âmbito da relação 
jurídica processual, pois essa lentidão acaba por gerar efeitos 
perniciosos igualmente no desenvolvimento social e econômico de 
uma nação. Segundo Maurzio de Paolis, sob a base de uma série de 
relatórios anuais provenientes do Banco Mundial, um dos principais 
“freios” do desenvolvimento produtivo na Itália deve-se identificar à 
lentidão dos processos que produz uma forte incerteza nas trocas 
comerciais e desencoraja os investidores nacionais e estrangeiros, 
representando um fortíssimo encolhimento em todos os outros 
indicadores internacionais. Segundo o autor italiano, em 01.01.2010, 
a Itália figurava em 5.º lugar, com 7.150 processos pendentes dentre 
os países com maior número de recurso promovidos perante a Corte 
europeia de Direitos do Homem de Strasburgo, perdendo apenas 
para Rússia, Turquia, Ucrânia e Romênia. Esses recursos 
apresentados perante a Corte Europeia tinham duas grandes 
questões, sendo que principal era a da excessiva duração dos 
processos.92 

No contexto econômico, o fator tempo deve seguir o conceito de eficiência, 

existem negócios jurídicos que em virtude de sua natureza, sofrem prejuízos 

irreparáveis se exposto a grande demora do judiciário.  

Como demonstram Leal Junior e Kempfer, "O descompasso entre a dinâmica 

da gestão pública e da gestão privada é indicado como um fator de injustiça e 

insegurança jurídica. A denominada gestão pública burocrática, sinônimo de lentidão, 

tem, ainda, suas raízes em todos os órgãos públicos".93 

É unanimidade, por parte do cidadão comum, culpar a demora na solução das 

demandas judiciais à falta de mecanismos mais ágeis para a busca da decretação 

final do provimento. Os processos judiciais são vistos como vilões que atrasam o 

exercício de direitos. 

                                                 
92 SOUZA, Artur Cezar de. Teoria geral do processo e processo de conhecimento. Revista de 
Processo, Volume 246, agosto de 2015. Disponível: 
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93 LEAL JUNIOR, João Carlos, KEMPFER, Marlene. A razoável duração do processo no âmbito 
do sistema brasileiro de defesa da concorrência. Revista Jurídica, São Paulo, v. 65, n. 471, p. 
9/37, janeiro de 2017. 
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Como explica Carnelutti apud Alexandre Freitas Câmaras, as partes (os 

jurisdicionados) sofrem de impaciência:  

Às partes desgraçadamente, estas são impacientes por definição; 
impacientes como os enfermos, pois sofrem também elas. Uma das 
funções dos defensores é inspirar-lhes a paciência. O slogan da 
justiça rápida e segura, que sempre se encontra nas bocas dos 
políticos inexpertos, contém, desgraçadamente, uma contradição in 
adiecto; se a justiça é segura, não é rápida; se é rápida, não é 
segura. Algumas vezes a semente da verdade leva anos, até 
mesmo séculos, para converter-se em espiga.94 

Foi o clamor público pela celeridade processual, que levou o legislador a 

redigir o art. 4º do CPC, conforme relatado, destinado a esculpir a estrutura 

processual de maneira a assegurar maior celeridade. Deve-se chamar a atenção, 

porém, para o fato de que a justiça não é feita somente com rapidez, sem prestar 

atenção as outras garantias. 

Humberto Theodoro Júnior contribui para o entendimento da origem da 

morosidade que atinge o Judiciário: 

O notório atravancamento dos serviços não se dá pela excessiva 
necessidade de decisões, mas decorre, isso sim, da não tomada de 
decisões ou até da omissão de meros despachos. São as etapas 
mortas, constantemente entremeadas no curso do processo, em 
todas as instâncias, que condenam os processos à hibernação nos 
escaninhos das secretarias do juízo ou do gabinete dos juízes, 
relegando o encerramento do feito para futuro incerto e 
imprevisível.95 

No mesmo sentido de que a celeridade é importante, mas somada ao devido 

processo legal, ensinam Leal Junior e Kempfer:  

Estremar direitos de suas garantias constitui tarefa árdua, até 
mesmo para a doutrina, eis que o Texto Constitucional não forjou 
delimitação. Assim, é corriqueira a existência de dispositivo 
constitucional retratando ambos conjuntamente. Os direitos ao 
devido processo e ao processo com duração razoável são exemplos 
disso. Por serem, mais que enunciações, garantias com sede 

                                                 
94 CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. vol. 1. 25ª ed. São Paulo: Atlas, 
2014. p. 67. 
95  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Teoria geral do direito processual civil, processo de 
conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
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constitucional, esforços devem ser enviados para que sejam 
colocados em prática.96 

Para De Paolis, apud Souza, o juízo sobre a complexidade dos casos deve 

ater-se:  

(a) à matéria; (b) ao tipo de procedimento aplicado; (c) à novidade ou 
seriedade das questões discutidas; (d) ao número de partes; (e) ao 
número de demanda formulada; (f) à tipologia (quantitativa e 
qualitativa) da investigação levada a cabo; (g) à necessidade de 
reenvio para fins instrutórios ou ao lapso de tempo ocorrido entre o 
reenvio e audiência sucessiva; (h) à presença de sub-procedimentos 
sumários; (i) à quantidade de documentos produzidos para exame 
dos magistrados e dos advogados; (j) aos acertamentos técnicos 
desenvolvidos; (l) às provas produzidas.97 

                                                 
96 LEAL JUNIOR, João Carlos, KEMPFER, Marlene. A razoável duração do processo no âmbito 
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3. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E O DEVER DE INDENIZAR DO 
ESTADO 

 

Como já elucidado o direito a razoável duração do processo foi inserido na 

CF/88 pela EC 45/04, já sendo previsto, anteriormente, em tratados internacionais98 

assinados pelo Brasil, para atender a necessidade de um processo mais rápido. 

Todavia, possa se considerar que a duração razoável do processo já era uma 

exigência contida no conteúdo jurídico do princípio do acesso à justiça e do devido 

processo legal, a especificação foi essencial para que não reste qualquer dúvida 

sobre sua importância para o processo justo. 

Tendo claro que, a mera afirmação constitucional de que o processo deve ter 

razoável duração, não resolve todos os problemas, se tem o artigo 4° do CPC, ao 

inserir referido artigo, o legislador reconheceu que a demora na prestação 

jurisdicional é extremamente nociva a quem procura o judiciário, o CPC sofreu 

diversas modificações visando obter maior celeridade, e agilidade processual. 

Destacando-se a mudança na redação do art. 4º, a alteração estabelece o foco na 

resolução de mérito do conflito, e se aplica inclusive na fase satisfativa.  

De acordo com Mauro Cappellete, o processo lento é danoso, pois faz com 

que as partes fiquem ligadas a incerteza da derrota ou vitória na lide. Presos nessa 

angústia os jurisdicionados perdem a fé no judiciário.99 

Como ensina Alexandre Freitas Câmaras: 

O princípio constitucional ora analisado, pois, legitima a punição de 
todas as condutas (comissivas ou omissivas) que tenham por 
proposito protelar o resultado final do processo. Assim, por exemplo, 
decorre do princípio da tempestividade da tutela jurisdicional a 
possibilidade de antecipação da tutela jurisdicional satisfativa como 
sanção contra o réu que abusa do direito de defesa [...] Assim, 
também, ficam constitucionalmente legitimadas as sanções contra a 

                                                 
98 BRASIL. Pacto San José da Costa Rica pelo decreto nº 678, de 9 de novembro de 1992, integrou à 
ordem jurídica brasileira A Convenção Americana de Direitos Humanos, assinada em 22 de novembro 
de 1969, que em seu art. 6º, § 1º, dispôs o direito a um processo de duração razoável. 
99 CAPPELLETE, Mauro. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 
Fabris, 1998. 
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litigância de má-fé [...] e a responsabilidade do juiz que 
injustificadamente retarda a prática de ato que deveria praticar.100 

Mas, além do dano psicológico que um processo demasiadamente lento pode 

causar, ainda existe o Dano Marginal, prejuízo material que a demora do processo 

traz as partes. 

Como explica Cabral:  

Em verdade, a demora na solução do litígio impõe a todos os 
litigantes um prejuízo: autor e réu perdem simultaneamente em razão 
do prolongamento injustificado da lide. Trata-se de um dano que não 
decorre da derrota em relação à pretensão deduzida, mas um “dano 
marginal”, na feliz expressão que foi popularizada na doutrina italiana 
por Enrico Finzi. O dano marginal é aquele que sofrem os litigantes 
em razão de deficiência na tramitação dos processos, e esta demora 
afeta a ambos, autor e réu, vencedor e vencido.101 

Conforme mencionado, existe um dano decorrente da demora da prestação 

jurisdicional, isto é evidente, mas a questão é a legitimidade para a postulação das 

medidas cabíveis e se o Estado reconhece, como indenizável este Dano.  

Como ensina Wilson Alves de Souza:  

A inobservância da norma constitucional em análise permite que o 
legitimado tome as seguintes providências: a) requerimentos ao juiz 
no próprio processo, desde que as medidas necessárias estejam ao 
seu alcance; b) requerimentos administrativos, inclusive de ordem 
disciplinar, contra o juiz aos seus superiores hierárquicos, o que 
também só é possível se a culpa do retardamento do processo for do 
próprio juiz; c) demanda indenizatória contra o Estado que não 
cumprir o seu dever constitucional perante tribunais internos; d) 
esgotada tal via, demanda indenizatória contra o Estado que não 
cumprir o seu dever constitucional perante tribunais internacionais 
em caso de aceitação do próprio Estado mediante convenção; e) 
demanda indenizatória contra o juiz na mesma condição do item b, 
supra. Para os fins acima propostos, pensamos que a legitimidade é 
da parte ou de qualquer interveniente no processo, seja qual seja a 
qualidade jurídica que ostente no plano material ou processual. 
Assim, por exemplo, no plano material, a pessoa jurídica tem 
legitimidade para tais providências, inclusive o próprio Estado, 
ressaltando-se quanto a este que, evidentemente, falta interesse 

                                                 
100 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. vol.1. 25ª ed. São Paulo: Atlas, 
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101 CABRAL, Antonio do Passo. A duração razoável do processo e a gestão do tempo no projeto 
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25-50. 
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para agir, porque não tem qualquer sentido demanda contra si 
próprio [...].102 

Como leciona Wambier e Talamini:  

Em suma, assegura-se a todos não só o direito de pedir proteção ao 
órgão jurisdicional. Mais que isso: há o direito de receber uma 
decisão justa, em um processo justo, que reconheça e assegure o 
que foi pedido por aquele que tem razão. E ainda: aquele que tem 
razão precisa receber uma proteção rápida e eficiente que mais se 
aproxime daquilo que ele receberia, caso não tivesse sido necessário 
recorrer ao Judiciário. Como disse Chiovenda, ainda em 1903: “O 
processo deve dar a quem tem direito tudo aquilo e precisamente 
aquilo a que tem direito".103 

Mauro Cappelletti analisando a demora da justiça em realizar sua função, 

observa que a lentidão obriga os menos favorecidos a desistirem de suas causas ou 

aceitar acordos desfavoráveis por medo da morosidade do poder Judiciário, observa 

que: 

Em muitos países, as partes que buscam uma solução judicial 
precisam esperar dois ou três anos, ou mais, por uma decisão 
exequível. Os efeitos dessa delonga, especialmente se 
considerarmos os indicies de inflação, podem ser devastadores. Ela 
aumenta os custos para as partes e pressiona os economicamente 
fracos a abandonar suas causas, ou aceitar acordos por valores 
muito inferiores àqueles a que teriam direito. A convenção Europeia 
para Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais 
reconhece explicitamente, no artigo 6º, paragrafo 1º que a justiça que 
não cumpre suas funções dentro de “um prazo razoável” é, para 
muitas pessoas, uma justiça inacessível. 104  

Em que pese o posicionamento doutrinário defendendo a responsabilidade 

estatal por inobservância do tempo do processo, Nicolitt relata que há quem sustente 

que os atos do Poder Judiciário estariam excluídos da responsabilidade do Estado, 

porque os juízes exercem função de soberania, sendo, por conseguinte, os 

magistrados independentes e, ao admitir-se a responsabilização civil por atos do 

Judiciário, estar-se-ia tolhendo o julgador.105 
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Neste entendimento, Melo avulta o acordo de que apenas constituiria a 

possibilidade responsabilizar o Estado nos casos expressos na Constituição Federal 

(art. 5º, inciso LXXV) e, para tal interpretação são utilizados os seguintes 

argumentos: 

O juiz não é um funcionário público, mas um agente político, não 
podendo ser responsabilizado do mesmo modo dos demais agentes 
públicos. A imposição é de responsabilidade por ato ou omissão 
jurisdicional afetaria a independência da magistratura. Haveria 
restrição à soberania do Estado, já que o ato do juiz é um ato de 
soberania. Ocorreria a ausência de previsão legal para a 
responsabilização; e a intangibilidade do preceito da coisa julgada.106 

Continua o mesmo doutrinador informando que em termos jurisprudenciais, 

o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido da irreparabilidade dos 

danos decorrentes dos atos do Poder Judiciário, utilizando-se, para tanto, do 

argumento de que se trata de “um Poder soberano, que goza de imunidades que 

não se enquadram no regime da responsabilidade por efeitos de seus atos quando 

no exercício de suas funções”. 

Como leciona Rui Stoco:  

Se o volume de causas para julgar estiver acima da capacidade do 
judiciário, e além das forças individuais de cada julgador em razão do 
excessivo acúmulo [...] ter-se-á verdadeira causa excludente da 
responsabilidade do Estado pela impossibilidade de dar resposta 
rápida e segura às partes [...]107 

Em outra linha de pensamento, tem-se a Constituição Federal de 1988, art 5º 

LXXV: “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar 

preso além do tempo fixado na sentença”.108 

Nesta mesma posição, Diógenes Gasparini relata que: 

O texto constitucional em apreço exige para a configuração da 
responsabilidade objetiva do Estado uma ação do agente público, 
haja vista a utilização do verbo ‘causar’ (causarem). Isso significa 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acessado em: 10 de Abril de 2019. 
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que se há de ter por pressuposto uma atuação do agente público e 
que não haverá responsabilidade objetiva por atos omissos.109 

O juiz deve atentar-se a norma (constitucional e infraconstitucional) 110 , e 

tomar uma decisão que seja ao mesmo tempo célere e justa. Deve olhar o caso 

concreto e balancear as exigências do sistema judiciário e a duração do processo.  

Afirmando o entendimento, Theodoro Júnior dispõe que:  

O Estado não pode permanecer impune pela demora injusta no 
cumprimento da tutela efetiva a que faz jus o titular do direito 
subjetivo lesado ou ameaçado (CF, art. 5º, inc. XXXV); a ineficiência 
do serviço judiciário descumpre os princípios da legalidade e 
eficiência impostos à Administração Pública pelo art. 37 da CF, 
violando gravemente o direito fundamental da parte a um processo 
justo e de duração razoável (CF, art. 5º, incs. LIV e LXXVIII); portanto, 
os prejuízos derivados dessa grave falta, operada no plano dos 
direitos e garantias, redundam em responsabilidade civil (dever de 
indenizar) para o Estado.111 

É sabido que CPC/15 começa com um capítulo, inovador, denominado “Das 

normas fundamentais do processo civil”, onde reconhecem, como já dito, 

expressamente princípios constitucionais como o da inafastabilidade/acesso à justiça 

(art. 3°), da duração razoável do processo (art. 4°), entre outros, dispostos em rol 

exemplificativo.  

Dentre os diversos princípios contemplados pela CF/88112 e pelo CPC/15, o 

princípio da duração razoável do processo é de máxima importância, pois não é 

aceitável a grande demora na solução dos conflitos, que traz ônus gravosos aos que 

ingressam em juízo, sem falar no fato do ex adversus que agindo de má-fé tenta 

prolongar indefinidamente o processo. Comportamento inaceitável, tendo em visa 

que os procuradores são obrigados, em virtude do dever de lealdade e probidade, a 

não agir de maneira protelatória.  

Deve-se buscar mecanismos que solucionem esse problema. Lembrando que 

quem participa de processo deve comportar-se de boa-fé, conforme consta do art. 5º 
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do CPC. A morosidade é um problema causado pela máquina do Judiciário, porém 

os jurisdicionados têm culpa, em certo ponto, quando agem de má-fé, visando a 

máxima demora do processo, para benefício próprio. 

Para definir o que seria tempo razoável, deve-se consultar tratados 

internacionais que falam a respeito, já que o legislador brasileiro foi omisso em 

responder a essa questão. A Convenção Europeia dos Direitos do Homem 113 , 

garante que se o individuo não tiver respeitado o “prazo razoável”, deverá ter a sua 

disposição um recurso – nacional – que apure os fatos. Isto fica claro nos artigos 6º 

e 13º114 da Convenção.  

Como a já mencionada, a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto 

de São José da Costa Rica, cuja o Brasil é signatário, que em seu art. 8, prevê:  

Toda pessoa tem direito a 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 para 
que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, 
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.115  

Portanto, a norma constitucional, impõem decisões judiciais em prazo 

razoável, bem como a norma infraconstitucional que garante o mesmo, e tratados 

internacionais, é um princípio bem resguardado, que deve ser efetivado. Porém, o 

                                                 
113 BRASIL. Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Disponível em: 
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legislador foi omisso, não conceituou o que seria razoável duração do processo, 

referida omissão tirou a efetividade do princípio, não sabendo definir o que seria um 

processo com duração razoável, o jurisdicionado fica refém do Poder Judiciário, e de 

sua crônica morosidade.  

A controvérsia gira em torno de definir o que seria tempo razoável para a 

duração do processo, sobre o tema elucida Fredie Didier:  

Há uma regra no direito brasileiro que pode servir de parâmetro. De 
acordo com o art. 97-A da Lei 9.504/1997, acrescentado pela Lei n. 
12.034/2009, reputa-se razoável o prazo de um ano, incluindo a 
tramitação em todas as instâncias, para a duração do processo que 
possa resultar em perda de mandato eletivo. Esse prazo começa a 
conta da apresentação da demanda perante a Justiça Eleitoral. Se 
houver desrespeito a esse prazo, caberá representação disciplinar 
contra o Juiz ou tribunal (art.97, Lei n. 9.504/1997), sem prejuízo da 
representação perante o Conselho Nacional de Justiça (art. 97 – A, § 
2°, da Lei 9.504/1997).116 

Observando que o processo não deve ser rápido, mas demorar o tempo 

razoável, justo e necessário a solução do mérito da questão, processos mais 

complexos tende a demorar mais, enquanto os mais simples, são mais rápidos, isto 

não fere o princípio da razoável duração do processo.  

 Pensando a fundo sobre “razoável duração do processo”, conclui-se que só 

se define o que é razoável, levando em conta as condições do caso concreto. Pois 

segundo o Tribunal Europeu de Direitos Humanos existem uma série de critérios 

objetivos para estabelecer prazo razoável, como explica Frederico Augusto 

Leopoldino Koehler apud Agustín Jesús Pérez-Cruz Martín:  

O TEDH, ao longo dos vários julgamentos proferidos sobre o tema, 
assentou alguns critérios objetivos utilizados para determinação da 
duração razoável do processo, mediante o cotejo com as 
particularidades do caso concreto, nomeadamente: 1) a 
complexidade do litígio; 2) a conduta pessoal da parte lesada; 3) a 
conduta das autoridades envolvidas no processo; e 4) o interesse em 
jogo para o demandante da indenização. 117 

Segundo o CNJ (Concelho Nacional de Justiça) para se analisar razoável 

duração do processo, deve-se considerar:  

                                                 
116 DIDIER JR, Fredie. Curso de Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: JusPodivm, 2017. p. 64. 
117 MARTÍN, Agustín Jesús Pérez-Cruz. Teoría General del Derecho Procesal. Coruña: Tórculo 
Edicións, 2005, p. 266 e 267.  
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Os tempos de tramitação dos processos são apresentados a partir de 
três indicadores: o tempo médio até a sentença, o tempo médio até a 
baixa e a duração média dos processos pendentes em 31/12/2017. 
Essas estimativas guardam limitações metodológicas. A principal 
delas está no uso da média como medida estatística para 
representar o tempo. A média é fortemente influenciada por valores 
extremos e, ao resumir em um único indicador os resultados de 
informações extremamente heterogêneas, apresenta distorções. 
Para uma análise de tempo mais adequada, seria importante recorrer 
aos quantis, boxplots e curvas de sobrevivência, considerando, por 
exemplo, o agrupamento de processos semelhantes, segundo classe 
e assunto, de forma a diminuir a heterogeneidade e a dispersão. 
Para essas análises, seria imprescindível recorrer aos dados de cada 
processo e não de forma agregada.118 

Somam-se diversos fatores, para avaliar se um processo teve/tem a duração 

adequada, razoável, entre eles a conduta do jurisdicionado e do órgão judicial. O juiz 

e as partes devem atuar em cooperação e diálogo constante, para que se possa 

obter a plena realização do processo, segurança jurídica, respeito aos direitos das 

partes e efetividade da jurisdição. Mas alguns órgãos judiciais ainda não podem 

trabalhar com cem por cento de sua eficiência, seja pela falta de recursos, ou por 

atenderem demandas além da sua capacidade, por sua vez, o jurisdicionado, por 

vezes tende a protelar e tomar medidas que tornem o processo lento.  

A natureza e a complexidade da demanda, também, concorrer para a demora 

do processo, tendo em vista que casos mais complexos necessitam de uma análise 

cognitiva maior. Não é esperado que o juiz em nome da celeridade deixe de apreciar 

outros princípios, mas que cuide para que as demandas não fiquem no aguardo de 

provimento de qualquer tipo por tempo indevido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
118 Justiça em Números 2018: ano-base 2017/Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2018, p. 
142. 
Disponível:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/09/8d9faee7812d35a58cee3d92d2df2f2
5.pdf>. Acessado em: 06/05/2019.  
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3.1 Jurisprudências  
 

Uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entende a 

constitucionalização do Processo Civil e aplica o direito da razoável duração do 

processo, citando a norma constitucional artigo 5º, inciso LXXVIII, CF/88, e trazendo 

a inovação da norma infraconstitucional, artigos 4º e 139º do Código de Processo 

Civil, o que demonstra a importância destas alterações no CPC, e que de fato 

trazem maior efetividade ao processo :  

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO. FORMA 
ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. ABERTURA DE 
MATRÍCULA E REGISTRO DO BEM IMÓVEL USUCAPIDO. [...] 
Novo Código de Processo Civil, ao concretizar a chamada 
constitucionalização do Processo Civil, positivou no campo 
infraconstitucional os direitos fundamentais processuais previstos na 
Magna Carta, entre os quais, aquele previsto no art. 5, inciso LXXVIII, 
da Constituição da República, a duração razoável do processo, frise-
se, a todos, no âmbito judicial e administrativo, será assegurada a 
razoável duração do processo. Com efeito, o r. princípio encontra-se, 
explicitamente, em duas passagens do Novo Código, nos seus 
artigos 4º e 139, in verbis: “Art. 4o As partes têm o direito de obter 
em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 
satisfativa. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as 
disposições deste Código, incumbindo lhe: (...) II - velar pela duração 
razoável do processo.“ Por todo o exposto, a sentença vergastada 
merece ser retocada a fim de que conste a necessidade de abertura 
e registro de matrícula do bem usucapido em favor da apelante com 
o objetivo de concretizar de forma efetiva e em tempo razoável, 
inclusive, o provimento jurisdicional sub examen. Recurso provido. 
(TJRJ – Apelação Cível 0372694-71.2009.8.19.0001; Relatora: 
Renata Machado Cotta; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data do 
Julgamento: 31/10/2018).119 

 

Outra decisão do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, aplicou e citou o 

artigo 4º do CPC/15, o que comprovando mais uma vez, que a positivação no 

ordenamento infraconstitucional, foi importante para a efetivação da razoável 

duração do processo.  

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS DOS 
EXERCÍCIOS DE 2001 A 2005. MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS 
GOYTACAZES. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO 
E JULGOU EXTINTO O FEITO. [...] Duração razoável do processo. 

                                                 
119 Disponível em: 
<http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ProcessarConsJuris.aspx?PageSeq=0&Version=1.1.2.0>. Acessado 
em: 21/05/2019.  
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Garantia aplicável à tutela satisfativa. Art. 5º, LXXVIII, CRFB e art. 4º, 
CPC/2015.  

Regra do impulso oficial que deve ser lida à luz do princípio da 
cooperação. Arts. 2º e 6º, CPC/2015. Inaplicabilidade da Súmula 106, 
STJ. Jurisprudência desta Corte. Sentença que deve ser mantida. 
Negado provimento ao recurso (TJRJ – Apelação Cível 0028379-
94.2006.8.19.0014; Relatora: Sandra Santarém Cardinali; Órgão 
Julgador: 26ª Câmara Civil; Data do julgamento: 14/02/2019).120  

 

Uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, utilizou-se do disposto 

no art. 139, inciso II, do CPC, bem como do disposto na CF/88, art. 5º, LXXVIII, para 

argumentar, que as partes têm direto a um processo com duração razoável e que o 

juiz deve zelar pelo processo célere. Possibilitando, inclusive, a autocomposição das 

partes, se elas assim desejarem.  

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 
DE ALIMENTOS DECRETO DE PRISÃO. ACORDO 
EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE O DEVEDOR E A GENITORA 
DO MENOR. QUITAÇÃO PARCELADA DO SALDO DEVEDOR E 
REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PARA ADEQUAR À CAPACIDADE DO 
ALIMENTANTE. PRISÃO REVOGADA E ACORDO HOMOLOGADO 
EM PLANTÃO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO. URGÊNCIA. ART. 2015, II 
DO CPC. ARREPENDIMENTO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACORDO. PREVIA ANUÊNCIA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA 
DEFENSORIA NO ACORDO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. 
FALTA DE PREVISÃO DE REAJUSTE. INOCORRÊNCIA. 
PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. [...] a transação envolveu 
direitos disponíveis a permitir, mediante concessões mútuas, que as 
partes concordassem expressamente com as balizas estabelecidas 
para satisfação da dívida, de modo que o conflito de interesses 
submetido ao Poder Judiciário fosse solucionado amigavelmente, 
com base no art. 125, II e IV, do CPC/73 (CPC/15, art. 139, II e V) 
bem como no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal [...] 

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.121 

 

                                                 
120 Disponível em: 
<http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ProcessarConsJuris.aspx?PageSeq=1&Version=1.1.2.0>. Acessado 
em: 21/05/2019.  
121 Brasil. Acórdão n. 1131808. 07102713120188070000, Relator: Alfeu Machado 6ª Turma Cível, 
Data de Julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 
Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19090220/agravo-regimental-no-recurso-
especial-agrg-no-resp-1131808-rj-2009-0060475-1-stj/relatorio-e-voto-19090222?ref=serp>. Acesso 
em: 22/04/2019.  
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A decisão do STF, apesar de proferida em matéria penal, faz alusão aos 

critérios que devem ser levados em consideração, para calcular a razoável duração 

do processo, quais sejam, complexidade da causa e atuação das partes, pois é 

inegável que os jurisdicionados concorrem para a demora do judiciário, quando 

praticam atos meramente protelatórios.  

 

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, 
INCISOS II e IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA 
DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE 
PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. [...] A jurisprudência do 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável 
duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da 
causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora 
processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 3. Habeas 
corpus denegado. (realce nosso).122 

 

Conforme o informativo nº 912 do STF, de material penal, mas que se utiliza 

do direito da razoável duração do processo, norma constitucional, julga que possui 

excesso, Inquérito policial (procedimento administrativo), que dure mais de 1 ano, 

sem encontrar provas e sem amparo em suspeita contundente, o que já nos da um 

parâmetro do que seria duração razoável, em tratando-se de procedimentos 

investigatórios.  

INFORMATIVO Nº 912  

TÍTULO 

Declinação de competência e arquivamento de inquérito 

PROCESSO 

DIREITO PROCESSUAL PENAL - ARQUIVAMENTO - 32482 

ARTIGO 

A Segunda Turma, por maioria, rejeitou pedido de declinação de 
competência e determinou o arquivamento de inquérito, na forma do 

                                                 
122 Brasil. HC 149474. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Alexandre de 
Moraes, Primeira Turma, julgado em 05/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-
03-2019 PUBLIC 19-03-2019. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749386367>. Acesso em: 
22/04/2019. 
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art. 231, § 4º, “e” (1), do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal (RISTF), observado o disposto no art. 18 (2) do Código de 
Processo Penal (CPP). [...] Outrossim, a pendência de investigação, 
por prazo irrazoável, sem amparo em suspeita contundente, ofende o 
direito à razoável duração do processo [CF, art. 5º, LXXVIII (4)] e a 
dignidade da pessoa humana [CF, art. 1º, III (5)]. No caso, após mais 
de um ano de investigação, não há nenhuma perspectiva de 
obtenção de prova suficiente da existência do fato criminoso. [...] nos 
termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e 
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ” (5) CF: “Art. 
1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a 
dignidade da pessoa humana;” (Inq 4420/DF, rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgamento em 21.8.2018.)123 

A decisão do STF, no recurso ordinário em mandado de segurança, 

reconhece o cabimento do princípio da razoável duração do processo, em sede 

administrativa.  

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CANCELAMENTO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE PARA FINS 
FILANTRÓPICOS – CEBAS. RECURSO ADMINISTRATIVO 
DIRIGIDO AO MINISTRO DA PREVIDÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE 
EFEITO SUSPENSIVO: DEMORA NA APRECIAÇÃO. 
REQUERIMENTO AO PODER JUDICIÁRIO. EXISTÊNCIA DE 
NORMA ESPECIAL QUE VEDA A CONCESSÃO DE EFEITO 
SUSPENSIVO AO RECURSO ADMINISTRATIVO NO 
PROCEDIMENTO DE CONCESSÃO DE CEBAS (DECRETO N. 
3.048/1999, ART. 377). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI N. 
9.784/1999: DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. RAZOÁVEL DURAÇÃO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA PROVIDO EM PARTE. 

(RMS 28.172, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 01-
02-2016)124 

 

Os embargos de declaração meramente protelatórias, são um exemplo do 

comportamento inadequado dos jurisdicionados e de seus procuradores, buscando 

delongar o processo o máximo possível, esses embargos não têm a finalidade de 

reformar a decisão.  Portanto, pode o jurisdicionado sofrer as sanções dispostas no 

                                                 
123Disponível em:<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo912.htm>. Acessado 
em:21/05/2019. 
124  Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=308468886&ext=.pdf>. 
Acessado em: 21/05/2019.  

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo912.htm
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artigo 1.026, § 2º, §3º e §4º do Código de Processo Civil, como percebe-se na 

jurisprudência a seguir:  

 

Embargos de Declaração – Alegação de vícios no julgado – Não 
ocorrência – Clara pretensão de rediscussão da matéria – 
Prequestionamento – Matéria suficientemente analisada – 
Advertência às partes quanto ao disposto no artigo 1.026, §§ 2º, 3º e 
4º do CPC/15 – Embargos rejeitados.  

 
(TJSP:  Embargos de Declaração Cível 2022220-94.2019.8.26.0000; 
Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de 
Direito Privado; Foro de Santos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
22/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019)125 
 
 

Diante do exposto, tudo indica que todos devem zelar pelo processo efetivo, 

justo e com duração razoável, o Poder Judiciário, os juízes, as partes 

(jurisdicionados) e os procuradores (advogados).  

                                                 
125 Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do>. Acessado em: 21/05/2019. 
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CONCLUSÃO 

 

O trabalho foi realizado baseado na gritante necessidade dos jurisdicionados 

em ter seus processos finalizados em prazo razoável, bem como na importância de 

se pensar o processo seguindo as orientações da Constituição Federal, e observar 

as mudanças dispostas no Código de Processo Civil de 2015.  

A demora na prestação jurisdicional, não é um fenômeno recente, sendo a 

morosidade no poder Judiciário uma grande vergonha a tempos, a morosidade na 

duração do processo é uma problemática antiga para os juristas, os jurisdicionados e 

a sociedade. 

 São numerosos os danos na demora da prestação jurisdicional, os principais 

são, a lesão ao psicológico das partes, que vivem pressas a uma expectativa, a 

credibilidade do Poder Judiciário, que desmoronou perante os indivíduos, que não 

mais creem no judiciário como órgão justo, e na sociedade, que demanda a paz 

social. 

 Quanto maior a duração do prazo, maior a carga emotiva da parte, que ao 

final está tão desmotivada que nem mesmo comemora a procedência de um pedido, 

pois teme a fase satisfativa, o trâmite processual gera verdadeiro trauma aos 

envolvidos.  

É evidente que, não se deseja um processo célere que não respeite as 

demais garantias constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, porém, é 

desejável o processo com duração razoável.  

 Portanto, a importância do art. 4º do Código de Processo Civil de 2015, que 

trouxe regra processual infraconstitucional que impõem a jurisdição tempestiva, 

dando meios à celeridade na prestação jurisdicional. Tem-se a garantia 

constitucional e a infraconstitucional, sendo, evidente a importância da razoável 

duração do processo.  

O juiz, por sua vez, desempenha papel importante na garantia de um 

processo com duração razoável, pois deve agir ativamente na tramitação do feito, 
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garantindo um andamento célere do processo, bem como evitar que as partes 

causem procrastinações indevidas, com o intuito de protelar ao máximo o processo.  

Cabe ao Poder Judiciário aprimorar-se cada vez mais, estudando maneiras 

de possibilitar um processo justo e com duração razoável, por exemplo, com 

medidas de incentivo aos meios eletrônicos. 

 Não é desejável o ingresso em massa das ações que objetivem indenizações 

devido a morosidade jurisdicional, mas é necessário que o Estado e o Poder 

Judiciário, desenvolvam métodos que garantam a razoável duração do processo.  

Todos que dão causa para a demora do processo devem ser 

responsabilizados, os advogados devem analisar suas condutas, evitando praticar 

atos meramente procrastinatórios, em detrimento da celeridade processual, devendo 

ser punidos os que continuarem nessa prática, por meio de sanções cíveis e penais, 

conforme o caso. 

Ficou claro que, o processo não deve ser célere, mas durar o tempo razoável, 

portanto algumas ações de maior complexidade demandam um juízo cognitivo maior, 

e isto não configura duração irrazoável do processo. 

 Sendo assim, todos devem analisar e mudar suas condutas, o Estado, o 

Poder Judiciário, o Juiz, o Advogado e os jurisdicionados, todos concorrem para a 

demora da lide, e todos devem trabalhar juntos para mudar essa realidade.  
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