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Resumo 

Desenvolve-se neste trabalho pesquisa voltada para a 

verificação das causas fáticas, sistemáticas, e científicas sobre 

a demora na entrega da prestação jurisdicional em forma de 

tutela específica. 

Buscou-se analisar e verificar quais os fatores 

concorrentes para o efeito de morosidade no desempenho 

tanto das implicações científicas processuais, como as 

políticas, e administrativas que conduzem à produção do 

fenômeno. 

Para tanto, parte-se de conceituação mais precisa 

possível dos componentes que embasam as conclusões sobre 

os pontos acima discriminados, partindo das concepções 

elementares de tutela jurisdicional e de razoável duração do 

processo como direito fundamental à dignidade humana. 

Palavras Chave: 

Demora tutela jurisdicional - jurisdição tutela 

jurisdicional -direito processual civil e tutela jurisdicional 
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Abstract 

It was developed in this research work focused on 

verifying the factual causes, systematic, and scientific 

information on the delay in the delivery of judicial assistance in 

the form of specific protection. 

We tried to analyze and verify the factors for the 

competing effect of the slow performance of both the scientific 

implications of procedure, such as policies, and administrative 

leading to the production of the phenomenon. 

To this end, the author is as accurate as possible 

conceptualization of the components that support the 

conclusions about the points listed above, starting from 

elementary concepts of guardianship and legal and reasonable 

duration of the process as a fundamental right to human dignity. 
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Riassunto 

É stato sviluppato in questo lavoro di ricerca focalizzato 

sulla verifica delle cause di fatto, sistematico e informazioni 

scientifiche sul ritardo nella consegna di assistenza giudiziaria 

in forma di protezione specifica. 

L' autore cercato di analizzare e verificare i fattori di 

competizione per l'effetto del rallentamento delle prestazioni di 

entrambe le implicazioni scientifiche di procedura, come le 

politiche e amministrative che portano alla produzione del 

fenomeno. 

A tal fine, Il lavoro è più preciso possibile in 

concettualizzazione dei componenti che supportano le 

conclusioni sui punti sopra elencati, a partire da concetti 

elementari di tutela e di durata legale e ragionevole del 

processo come un diritto fondamentale alla dignità umana. 
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Introdução 

O problema da demora na entrega da prestação 

jurisdicional assume em todo mundo ocidental contornos de 

preocupação quanto aos seus motivos e a forma de combater 

anomalia com alta potencialidade de desagregação social. 

Não basta que se busque demonstrar a causa eficiente 

ou o conjunto delas que espelhem a demora na entrega da 

tutela jurisdicional. 

Possivelmente cada sociedade organizada, 

especialmente aquelas situadas no hemisfério ocidental, têm 

peculiaridades que esposem, mais ou menos, um conjunto de 

causas que se podem pôr como evidentes, ou em seu cômputo 

prevalentes. 

Parece ser razoável dizer, por exemplo, que o acumulo 

de feitos se opera porque há pouca mão de obra especializada 

nos meios jurisdicionais e profissionais jurídicos, ou que, como 

no caso brasileiro, por ser demorada a prestação, haveria 

interesse que exacerbada propositura de demandas a fim de 

que se incremente o problema e a demora favoreça parcela dos 

jurisdicionados. 

Por outro lado apontar para o aparelhamento do Estado-

Juiz como uma das razões de sua diminuída eficiência, mostra-

se como uma das possibilidades, bem assim a falta de cultura 

voltada para formas alternativas de solução dos litígios se 

vislumbra palpável componente do diagnóstico como os meios 

autocompositivos e heterocompositivos arbitrais. 

De outra parte, identificar especificamente o grupo de 

problemas e a designação de sua conclusão em conjunto da 
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interatividade de seus elementos, não desborda a questão por 

inteiro. 

É sem sombra de dúvida que dadas às particularidades 

do povo brasileiro e da vertente latina ao redor do mundo que a 

confiança no judiciário envolve acesso facilitado, eficiência do 

trabalho jurisdicional e eficácia de suas decisões, contando 

que tudo isso se dê com a brevidade razoável. 

Nenhum provimento jurisdicional que demore em 

demasia aproveita a manutenção da confiabilidade na justiça e 

seus elementos. 

Não se fala adequadamente de acesso se o simples 

acionar o Estado-juiz congrega a expectativa de anos para a 

solução definitiva do conflito. 

Evidencia-se que sem a presteza adequada carece de 

eficiência o trabalho da jurisdição e a eficácia decisória cai por 

terra. 

De outra parte, elementar a determinação do que se 

possa entender por decisão proferida em tempo razoável, 

passa por contexto temporal que inevitavelmente se mostra 

inerente à problemática do tema proposto. 

Até mesmo quanto ao que se venha entender por tutela 

jurisdicional merece exame detalhado, em especial para que se 

definam quando e em que quantificação cronológica a tutela se 

dá eficientemente e com a eficácia devida. 

A busca das causas e caminhos de solucionar o 

problema da demora da jurisdição não se mostra tarefa fácil e 

faz presumir dificuldades quase intrasnponíveis, especialmente 
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se não se eleger terminologia específica e delimitada no 

contexto deste mister. 

Assim, trata-se de especificar os institutos 

terminológicos a fim de que se torne menos árdua a 

empreitada. 

É por tal razão que a primeira proposta deste trabalho 

se volta para a determinação dos elementos do problema com 

a fixação mais precisa possível da terminologia que será 

empregada nesta tese. 

Necessária a incursão sobre a dimensão de Tutela 

Jurisdicional, apontando-se o que se pode entender quanto 

ao resultado prático da ação incidente no patrimônio jurídico 

das partes envolvidas da demanda. 

Mesmo a questão do que se possa entender e 

especificar cientificamente por patrimônio jurídico se aponta 

necessário para a correta apreciação do tema proposto. 

Como se verá a seu tempo, patrimônio jurídico 

ultrapassa a concepção meramente de apreciação econômica 

do direito ostentado pelo interessado e alcança, 

frequentemente, direitos não mensuráveis em valor pecuniário 

ou meramente econômico. 

Da mesma forma, em nada adianta discorrer sobre 

tutela jurisdicional se não se delimitar o tempo cronológico 

razoável da entrega efetiva da tutela. 

A razoabilidade da demora na prestação jurisdicional, 

não pode atender meramente ao instituído nos diplomas 

constitucionais existentes como conceito vago não quantificado 
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sob o aspecto cronológico, temporal. Há de se estabelecer tal 

quantificação. 

Outro fator que manteve a atenção deste estudo foi a 

gama de informações estatísticas sobre o funcionamento e 

desenvolvimento das atividades e função jurisdicionais. 

De se considerar que nem sempre os dados são 

harmônicos, especialmente quando emanam de estudos de 

órgãos governamentais que não se comunicam 

institucionalmente entre si. 

Não se procurou, de outro tanto, buscar apenas as 

causas, por assim dizer, estatísticas ou estruturais, mas outra 

gama de ordem antropológica, sociológica, econômica e 

política no afã de explicar porque no Brasil, assim como em 

boa parte de outros países de língua latina as relações 

intersubjetivas permeadas de litígio desembocam amiúde nos 

tribunais e se demoram anos em sua resolução. 

Outro fator de evidente importância é a comunicação e 

o conhecimento por intermédio dos meios atualmente postos à 

disposição da população relativamente aos direitos, bem assim 

à segurança jurídica de decisões uniformes que sob certas 

circunstâncias de similitude fático-jurídica, em certo número de 

decisões, se estabeleçam em situações semelhantes. 

Parece que de um lado ocorre grande aumento da 

procura pelas decisões estatais de caráter jurisdicional e de 

outro tal aumento não vem sendo absorvido convenientemente 

e, igualmente, elementos indissociáveis da estrutura e 

desenvolvimento dos trabalhos jurisdicionais mostram-se 

aquém de produtividade condizente com as exigências sociais 

hodiernas. 
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O trabalho que ora se apresenta tem em vista não 

apenas o tema da demora do provimento judicial e os entraves 

graves desse fenômeno pelas razões expostas seguidamente, 

mas vai à busca de possíveis soluções calcadas na crítica 

formulada como causa dos problemas. 

Centralizar ou descentralizar o labor jurisdicional, por 

exemplo, desembocará na aproximação ou afastamento do 

jurisdicionado e nessa medida melhorará o desempenho da 

jurisdição? 

É melhor federalizar a justiça ou descentralizá-la com a 

instituição de juízes municipais? 

De fato, a demora mostra-se de tal forma incrustada no 

cenário jurisdicional que buscar-lhe as causas, porque não 

existe apenas uma ou a mais saliente delas, não conduz 

necessariamente à solução em único lance. 

O que se porá em discussão doravante é a necessidade 

de alterações no plano sistêmico da formação dos elementos 

do Estado com o fito de ao menos amenizar as consequências 

devastadoras que acarretam a tardança da entrega da tutela 

jurisdicional. 
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CAPÍTULO I 

A pesquisa e o trabalho 

 

1. Exposição preliminar do problema  

O projeto que se transformou neste estudo teve por 

objetivo explicar de maneira lógico-material do porque da 

demora crescente na entrega pelo Estado da tutela 

jurisdicional, buscando identificar, no primeiro lance os fatores 

eficientes da eclosão deste fenômeno, num segundo momento 

analisar a questão à luz dos institutos inter-relacionados e por 

fim apontar possíveis soluções de molde a solucionar o 

problema. 

Originalmente o que norteou a proposta de pesquisa foi 

determinar os fatores que desembocam na supramencionada 

demora na entrega da prestação jurisdicional. 

A relevância da questão não é apenas jurídica, mas 

também social porque reflete diretamente na segurança jurídica 

e na confiabilidade por parte do jurisdicionado, de que seu 

conflito de interesses venha a ser resolvido em tempo que se 

possa de nominar razoável (CF. art. 5º, inciso LXXVIII). 

Mostrava-se de evidente interesse científico e prático a 

verificação das razões efetivas do retardo na entrega da tutela 

jurisdicional pelo seu alcance técnico não apenas jurídico, mas 

também social. 

A pretensão, de certa forma silogística, era de que a 

pesquisa ao mostrar as causas conduziria à solução a ser 

implantada. 
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Com o desenvolvimento dos estudos verificou-se que a 

questão não atende apenas o ângulo técnico, estendendo-se 

pelo campo político, econômico, sociológico e antropológico; 

enfim cultural da questão. 

Não menos saliente foi a certeza de que verificadas as 

causas da demora na resolução dos litígios como um enorme 

problema social, vislumbrar-se-iam condições palpáveis de 

solução, restaurando-se a confiança da população nas 

instituições jurisdicionais e a certeza de que os pleitos postos 

à sua apreciação teriam diminuída a quantificação temporal 

despendida nesse intento. 

Acrescia-se a certeza, ainda, de que economia de 

tempo e recursos com a identificação das razões do fenômeno 

da tardança judicial na composição dos litígios estaria 

verificada, bastando se corrigissem os desníveis técnicos 

voltados à reconstituição da confiança e a obtenção de decisão 

definitiva sobre a questão que apenas o Estado-Juiz estaria 

capacitado e competente para oferecer. 

De toda forma e de antemão vê-se que o problema deve 

ser dimensionado a fim de que, seja qual for a solução 

alvitrada, não se aplicará instantaneamente, com a alteração 

meramente legislativa, por exemplo, haja vista a quantidade de 

tentativas com baixo ou nenhum nível de aproveitamento 

efetivo que as últimas décadas mostraram. 

Estudos preliminares passaram a se desenvolver na 

busca de possíveis indicadores por meio dos quais se 

pudessem levantar dados suficientes para a elaboração do 

trabalho. 

Listou-se, assim, a plêiade de indicações que a doutrina 

e os interessados na solução do problema ofereciam. 
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Dessarte, a maior crítica que se faz, inclusive nos dias 

que correm, debita ao processo e ao procedimento as causas 

da demora jurisdicional, sem prejuízo de outros fatores 

incidentes como a falta de aparelhamento do judiciário, 

material, tecnológico e humano, bem assim, a índole do povo 

brasileiro. 

Farto é o manancial de indicações de profissionais do 

Direito das mais variadas áreas que afirmam residir no 

processo e no procedimento a causa de todos os males da 

resposta tardia da jurisdição aos litígios. 

Interessante asseverar que em determinadas situações, 

especialmente aquelas criadas para promover obstáculos à 

admissibilidade recursal, os números apontam para redução no 

número de recursos nos Tribunais, o que se verifica durante 

certo período depois vindo a aumentar novamente o montante 

de recursos remetidos aos tribunais, em especial os 

superiores. 

A falta de juízes e a remuneração a eles paga, 

frequentemente ocupa as páginas dos jornais e as discussões 

acadêmicas como causa, pelo menos parcial, do atraso na 

decisão em processos. 

De outro tanto, os gastos com pessoal é motivo de 

constantes debates a respeito do atraso da tutela judicial e o 

referido estudo apresenta números que, aparentemente, 

desmentem as afirmações especialmente quanto ao grande 

dispêndio do erário envolvido nas operações de manutenção 

do Judiciário de cada Estado. 
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Assim de acordo com o levantamento realizado Pelo 

Conselho Nacional de Justiça a partir de 2006 cerca de 0,64%1 

do Produto Interno Bruto dos Estados é consumido com a 

manutenção dos Judiciários Estaduais, evoluindo tal porcentual 

ao longo dos anos a partir de 2009 para a média que varia 

entre 1,3% e 2,7.% do Produto Interno Bruto, não se obtento 

resultados apreciavelmente dignos de nota em função do 

acréscimo nas despesas do Judiciário como um todo. 

Os movimentos de trabalhadores ligados ao Judiciário 

não apenas dos Estados, mas, também federal como é 

exemplo a trabalhista e da justiça federal comum têm feito 

presença junto aos órgãos noticiantes com reivindicações de 

ordem salarial, de carreira e de condições de trabalho, 

apontando-se, maiormente para o acumulo de funções e de 

varas que congregou recentemente para protestos formulados 

em sentenças de alguns juízes federais2 

Anote-se que os dados fornecidos pelos órgãos 

implicados nas pesquisas não são convergentes em certa 

medida o que provoca evidente dificuldade em lidar com as 

informações divulgadas. Por exemplo, no Diagnóstico do Poder 

Judiciário publicado Pelo Ministério da Justiça se atesta que 

para cada 10.000 habitantes há 7,6 juízes ao passo que o 

trabalho divulgado pelo CNJ., em época contemporânea aponta 

que, para a média 100.000 habitantes havia 6 juízes, uma 

disparidade de causar sobressaltos ao estudioso 

especialmente em se considerando que o número não dista em 

espaço temporal mais que três anos3. 

                                                           
1 Os dados estão no sítio do CNJ. www.cnj.jus.br. 
2 Trata-se de reclamo dos juízes em relação a cumulação de varas cujos cargos encontram-se 
em vacância e os processos são carreados para outros juízes que não percebem diferenciais de 
salário pela cumulação. 
3 Possivelmente os dados oferecidos pelo estudo em primeiro lugar citado cometeu erro de 
digitação podendo-se ler ao invés de 1 por 10.000 1 por 100.000. Todavia, ainda assim a 
diferença aponta montante de grande proporção. 
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Em se considerando que a metodologia aponta 

diferentes designações quantitativas para os resultados, em 

verdade tanto um estudo quanto o outro identifica acerto na 

proporção desde que considerada a metodologia empregada. 

Os dados econômicos e quantitativos quanto aos feitos 

entrados e decididos e o remanescente que vem se 

acumulando para julgamento ao longo dos últimos decênios 

são equivalentes entre os dois demonstrativos e apontam para 

um crescente acúmulo que denota a insuficiência do trabalho 

jurisdicional. 

Outro fator que se discute ardentemente é a falta de 

aparelhamento da justiça para debelar o crescente número de 

feitos postos à sua apreciação. 

Ora se critica a falta de material adequado, como 

instalações físicas para o trabalho, ora se faz salientar a 

dificuldade tecnológica que não se mostra adequada ou 

suficientemente aplicada para a solução do problema. 

O que se tem a dizer a respeito, conquanto ainda falte 

um bom caminho a ser perseguido, é que desde a promulgação 

da Lei 11.419 de 2006 vêm os órgãos jurisdicionais investindo 

considerável esforço e recursos na implantação do sistema 

digital em nosso meio e tal projeto vem se executando 

sistematicamente de tal forma que hodiernamente se pode 

requerer via Rede Mundial de Computadores mediante 

certificação digital, mas, as providências jurisdicionais 

mantêm-se, com indicações muito claras de congestionamento 

de feitos, a serem decididos nos tribunais e nas instâncias 

iniciais do processo, o que levou, por exemplo, ao Tribunal de 

Justiça de São Paulo em 2011 a publicar Resolução que busca 

julgamento virtual dos recursos ante a manutenção do 
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represamento recursal na rodem de 450.000 processos 

anualmente. 

Inobstante isso, não se conseguiu nem ao menos fazer 

diminuírem os números que só cresceram nos últimos anos, 

malgrado as tentativas de modernização. 

Aparentemente não é nenhum dos elementos 

submetidos à crítica que se mostra preponderante para a 

identificação do fator concorrente para a situação que prospera 

no seio do Judiciário. 

Há fato incontestável a cuja causa não se vislumbra 

pelos fatores apresentados. 

Um grupo de causas genericamente consideradas deixa 

de ter consistência para a pesquisa científica que se pretende 

empreender, uma vez que há fator a ser considerado de 

excelência que não vem sendo colocado à relevância com a 

devida conveniência. Trata-se do conjunto diferencial não 

apenas entre as esferas jurisdicionais (federal, trabalhista, 

eleitoral, estadual), mas e também as disparidades quanto aos 

5565 Municípios que formam o espaço territorial, incluindo 

nesse rol de diferenças os destinatários subjetivos da tutela 

jurisdicional. 

Após então, analisar a todos os dados, suas 

discrepâncias, seus indicadores sociais, econômicos e 

jurídicos, sem menoscabo da organização judiciária como ela 

se apresenta neste momento é que se conclui pela 

inviabilidade da identificação da causa ou algumas delas que 

uma vez analisadas e adequadamente estudadas, pudessem 

fazer apresentar solução cabível para o atraso da prestação 

jurisdicional em um trabalho de doutoramento. 
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Demonstrada a improficuidade do desenvolvimento da 

pesquisa nos termos em que foi originalmente concebida, não 

se pôde deixar de analisar o tema sob o enfoque da 

descentralização do trabalho jurisdicional não apenas no 

aspecto espacial, mas, por igual, aos ditames da aproximação 

do jurisdicionado da administração da justiça. 

A dimensão da litigiosidade, bem como dos avanços 

tecnológicos, a movimentação populacional e sua concentração 

nos centros urbanos além do grau de complexidade das 

relações humanas unidos ao surgimento de nova gama de 

direitos com instrumental jurídico processual hábil para fazer 

com que se materializem. O grandioso avanço nas 

comunicações e a presteza com a qual as informações são 

veiculadas trazem a certeza de que a solução para a demora 

na prestação da tutela jurisdicional não se encontra apenas no 

caráter espacial e de aptidão subjetiva do contingente humano 

que labora para a entrega de tal prestação. 

Do objetivo primeiro avistado no início desta exposição 

à constatação de que a resposta não seria meramente 

decorrência da aplicação de fórmulas previamente 

esquematizadas ou de diretrizes resultantes de estudos 

elaborados a partir da constatação de que dos elementos 

envolvidos não evolveriam a solução, mas antes, mera 

identificação de fatores que significam pouco isoladamente. 

A aridez do tema estabelece a necessidade de que se 

proceda de forma a averiguar da possibilidade de que a 

jurisdição atue no contexto global de, mais próxima dos 

aglomerados sociais, não somente na acepção material, como 

sede de comarca estadual e ou unidade federal, por exemplo, 

mas como elemento de composição do Judiciário, dentro de 

suas características e competências específicas.
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2. Justificativa sócio-científica  

A linha de pesquisa originalmente desenvolvida pelo 

tema primitivo mantém-se plenamente, porque imprime 

abordagem particular própria do trabalho jurídico na qual se 

buscará não apenas alinhar e analisar os meios de orientação 

da diretriz estatal pelo cidadão e sim imprimindo especialidade 

conjuntural no trato da prestação jurisdicional que se pretende 

acessiva, eficiente e que se obtenha em prazo razoável.  

Assim, a progressão do tema original que fez 

desembocar, por meio das pesquisas preliminares neste 

estudo, indica a atualidade e o interesse em se averiguar 

cientificamente os fatores seguintes: 

a) A progressão da litigiosidade; 

b) Os avanços tecnológicos; 

c) A movimentação populacional e sua concentração; 

d) O grau de complexidade das relações humanas; 

e) A centralização do poder político jurisdicional; 

f) O avanço nas comunicações e a presteza com a qual 

as informações são veiculadas; 

g) A necessidade de que a justiça acuda ao 

jurisdicionado de forma eficiente e definitiva. 

h) A descentralização do poder, eficiência, acesso a 

justiça e duração razoável do processo. 

Nenhuma das premissas postas anteriormente 

prescinde de exame acurado e profundo uma vez que se 

pretenda avistar a resposta não apenas da viabilidade da 
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solução do problema da entrega eficiente da tutela 

jurisdicional. 

De certa forma inquirir sobre os fatores elencados 

acima nada mais representa do que verificar qual ou quais 

deles se congregam para a insuficiência indiscutida da justiça 

brasileira quanto aos problemas por ela enfrentados. 

De nenhuma maneira se olvidou da necessidade de que 

o estudo se desse em focalização intensa das situações e 

particularidades brasileiras em todas as observações acima 

listadas. 

Indiscute-se que o problema seja global, de certa forma, 

discriminadas apenas umas poucas sociedades, mas que as 

peculiaridades sociais, da organização jurisdicional, 

administrativa estatal e geo-sociais do Brasil recomendam 

análise intrinsecamente voltada para as peculiaridades locais 

parece não haver dúvidas.  
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3. Desenvolvimento metodológico 

Desenvolvem-se análises sobre as peculiaridades 

brasileiras, tanto sociais, tecnológicas, como jurídicas. 

Dessa forma parte-se da identificação da prestação 

tutelar jurisdicional, seu conceito e abrangência, dinâmica e 

eficiência. 

Ao que possa parecer comezinha a abordagem, sem 

ela, não se anota claramente a extensão da atuação do Estado 

para que as lides em suas peculiaridades sociais e espaciais 

sejam adequadamente dirimidas. 

Procura-se determinar qual o grau de exaurimento da 

lide por ocasião da participação estatal em seu 

equacionamento e qual a eficiência desse comportamento. 

O exame do Direito Comparado se mostrou igualmente 

informador e esclarecedor sobre as diretrizes estatais voltadas 

para a melhor entrega (oportuna e ágil) para que se extinga o 

litígio. 

Até que ponto as peculiaridades geográfico-culturais e 

políticas além das jurídicas atuam sobre o problema e sua 

solução. 

Em uma primeira abordagem, em prol do rigor científico 

elaborou-se pesquisa histórica sobre as similitudes das 

autoridades jurisdicionais pelo desenvolver da história 

brasileira por meio de exame de diversos modelos jurídicos 

que antecederam aos vigentes, contudo face às enormes 

diferenças entre as estratificações históricas relativamente ao 

tema, parâmetros comparativos e de fundamentação 

sociológica e históricas perdem consistência. 
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Quer isso significar que as disparidades entre o século 

XVIII e a segunda metade do século XX são tão intensas que 

se verificou apenas que os fundamentos históricos servem para 

que se descubra a causa do problema atual em seu enfoque 

político com exercício do poder temporal. 

No mais, as diferenças relacionadas tecnicamente entre 

os períodos deixaram de apresentar conexão na qual se 

pudesse explicar o fenômeno. 

Incidente, por intuitiva importância, a análise 

sociológica e psicológica dos grupos sociais brasileiros e a 

adaptabilidade de suas características ao estudo preliminar da 

litigiosidade e criminalidade, mas com a atenção de que se 

estabeleça e compreensivamente que o cidadão não se traduz 

assim simplesmente como membro de certa localidade ou 

coletividade, agindo antes, como ser dinâmico e participante 

dos lances sociais e políticos na dimensão espacial do 

território, com nítida influência da experiência de vida nos 

variados grupos nos quais convive. 

O exame de interação entre os comportamentos dos 

cidadãos nos estratos municipal, estadual e federal, aponta 

para análise do conjunto de manifestações individuais e 

coletivas pertinentes. 

Estabelece-se nessa esteira a necessidade de que se 

defina a perfeita individualização jurídica do destinatário da 

tutela que entregará a jurisdição, seu interesse e o respectivo 

destinatário desta tutela. 

Tal operação não se mostra fácil, quer se opte pela 

estrutura nominal ou real4 de definição, uma vez que o 

                                                           
4 “Definição nominal é aquela que explica o sentido de uma palavra pelo recurso a outras 
palavras ou a etimologia. Definição real é aquela que indica a natureza do objeto ou da coisa 
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tratamento amplo dado ao instituto tornou-o ambíguo quanto 

aos seus termos, mas prefere-se a definição pela delimitação 

teórica que encerra, ainda que se corram riscos de imprecisão 

científica. 

O referencial teórico, pois assume preponderância 

quanto à individualização da figura jurídica do atraso na 

entrega da tutela jurisdicional, suas causas e as respostas para 

a solução do problema, bem assim o seu confronto com o 

sistema constitucional com projeção interativa com a sociedade 

como em nenhum momento da história brasileira se pôde 

verificar. 

O ineditismo da abordagem se estabelece em 

determinar efetivamente as causas do fenômeno, por método 

de exclusão daquelas aparentes ou de incidência mínima e a 

interação da postura sistemática inserta na diretriz 

constitucional dada a importância do serviço jurisdicional. 

Verifica-se o tema perfeitamente identificado quanto à 

sua extensão e conotatividade posto em acordo com as 

exigências de especificação no que respeita à viabilidade de 

que se individualize mediante a subsunção de seus escopos 

aos ditames constitucionais, que como se verá, não prescinde 

de estreita obediência. 

O acesso, rapidez e eficiência de estrutura jurisdicional, 

além da confiabilidade de seus labores delimitam a verificação 

das questões que serão abordadas. 

Impende anotar que não se trata de receita a ser 

adotada com a pretensão de resolução dos problemas que a 

Jurisdição nacional enfrenta. De forma semelhante, não 

                                                                                                                                                         
definida”. JAPIASSU, Hilton e MARCONDES, Danilo Marcondes, Dicionário básico de 
filosofia. 
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procurará demonstrar, como já avistado algures, os fatores que 

concorrem especificamente com a demora na atuação da 

jurisdicional. 

O que se vê a seguir não se presta a análise de ordem 

meramente jurídica. Antes verificará as pertinências das 

ciências afins, sem, contudo descer a âmbitos que se apertam 

em demasia do contexto proposto. 

Desde a elaboração do projeto, a limitação de sua 

amplitude foi bem clara e não permitiu extrapolar os lindes da 

avaliação jurídica, política e social convergentemente ao tema 

central e sua viabilidade de resolução. 

A pretensão é clara em contribuir para o 

aperfeiçoamento de institutos jurídicos substanciais para a 

sociedade brasileira e solução de problema que abate 

governos e cidadãos pela perplexidade que causa. 

O contexto do projeto impõe o trabalho de levantamento 

de informações históricas e de direito comparado sob o 

enfoque de verificação dos resultados para servirem de 

subsídios à exposição de análise capaz de alinhar teses 

conjunturais que autorizem a resposta da viabilidade das 

eventuais e possíveis soluções para o problema. 

Concomitantemente ao levantamento dos informes e 

dados acima aludidos, mostra-se de interesse a verificação dos 

elementos identificadores do cabimento e viabilidade nos 

sentidos jurídico, social, econômico, político e técnico da 

implantação de quaisquer soluções que o trabalho possa 

propor. 

Não se trata, por conseguinte, de mero exercício 

hipotético de viabilidade teórica, mas antes, de exame técnico 
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de viabilidade e eficiência relativamente aos primados aos 

quais está o Judiciário como componente do poder no dever de 

prestar. 

Assim é, que este trabalho se insere no campo 

interdisciplinar com preponderância para as ciências jurídica, 

sociológica, antropológica, econômica e política. 

Nessa medida o acesso às pesquisas e estatísticas de 

massa e de probabilidades quanto ao desempenho 

jurisdicional, a resposta à demanda e reação popular ao 

fenômeno do retardo da entrega da tutela jurisdicional, 

mostraram-se imprescindíveis, não apenas para a formulação 

de modelo, mas ainda, para as adaptações teóricas que se 

mostrarem necessárias. 

Essa a razão dos estudos de identificação primeiro de 

ordem sistêmica sobre as possíveis causas da demora na 

entrega da tutela, posteriormente, a identificação sobre a 

questão do que se pode admitir como tempo adequado ou 

razoável para o pronunciamento eficaz do Estado jurisdicional 

e por fim a providência a ser tomada, ou conjunto delas, 

tendente a debelar, ou quando pouco, indicar os meios 

aceitáveis de fazê-lo, dada a incidência crônica do fenômeno. 

Como se percebe pouco adianta a diagnose se a 

solução não vier em reboque. Mesmo questões muito debatidas 

na doutrina a respeito do tempo no processo, a quantidade de 

tempo que se considere razoável para a resolução do litígio, há 

de ser colocada de maneira menos etérea e mais prática e que 

se insira de maneira clara ao jurisdicionado. 

Afora isso não se percebe nem com grande quantidade 

de esforço qual seria o proveito de se avaliar das razões de 

retardo na entrega da tutela jurisdicional se não se identifica o 



30 
 

mais precisamente possível o que venha a ser tutela 

jurisdicional com os seus contornos interferentes no patrimônio 

jurídico dos sujeitos. 

De forma semelhante não se pode identificar a demora 

se o prazo razoável para a resolução do litígio não tem 

definição cronológica adequada, razão da investigação deste 

ponto. 

A avaliação das peculiaridades do problema com seus 

elementos de fundamentação e diagnóstico apontam para a 

solução que se avista ao final do trabalho. 

Da interação dos identificadores até aqui alinhados se 

extraem evidências sobre as causas efetivas do fenômeno e 

propostas voltadas para que se veja debelado o complexo de 

problemas se que põem. 
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CAPÍTULO II 

Elementos teóricos de fundamentação 

O Estado multifaceta-se em funções como emanação do 

poder temporal e político. 

Se por um lado exerce a função de pôr o Direito e de 

administrar a coisa pública, por outro, assume com 

exclusividade a composição dos litígios que venham a emergir 

na sociedade, quer se verifiquem individualmente entre os 

cidadãos e entre estes e o Estado, quer naquelas situações 

nas quais exija eficácia sobre número indefinido de pessoas 

por meio do Direito Coletivo, permeando grupos sociais e 

temas homogêneos que tangenciam a número de interesses e 

direitos que digam respeito em comum a certos grupos de 

pessoas. 

A fixação de elementos capazes de identificar o âmbito 

no qual a jurisdição atua mostra-se pela eficiência do serviço 

judiciário a eficácia no debelar os litígios havidos, mesmo que 

em situações e números diversos de interessados. 

A jurisdição atua em face do Estado na mesma 

proporção que atua em face do particular tutelando os 

interesses e direitos daqueles sujeitos que perante a função 

jurisdicional buscam obter a confirmação de suas teses 

jurídicas recusadas por aqueles que deveriam a elas se 

submeter. 

Esclarecendo o direito a ser aplicado e impondo 

atenção pelos meios coercitivos próprios a jurisdição tutela, 

por assim dizer, os interesses identificados com o sistema 

jurídico mediante a imposição de seu entendimento coincidente 
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com a pretensão esposada em direito acionário exercitado 

dentro dos parâmetros estabelecidos no ordenamento. 

A tutela resulta do exercício acionário voltado para 

obtenção de pronunciamento jurisdicional que se amolde à 

pretensão daquele que busca fazer submeter vontade renitente 

alheia à sua. 

A jurisdição, pois, não se confunde com mero serviço 

público em seu atuar repousa carga evidente de interesse 

político da manutenção do poder e do prestígio que semelhante 

exercício há de alcançar com a aceitação dos litigantes uma 

vez dirimida a perlenga. 

Assim é que ao decidir as questões litigiosas, em tese 

aplicando o Direito ao caso apresentado, não procede 

meramente com operador de equalização por adequação dos 

preceitos abstratos jurídicos. Vai além; enquadra no plano 

técnico-jurídico o interesse político do exercício do poder, 

atuando concomitantemente com as finalidades de 

apaziguamento dos ânimos individuais e impondo a vontade do 

ordenamento jurídico e no plano político do Judiciário como 

manifestação do poder que partilha e em certa medida, partilha 

com os demais âmbitos estatais. 

Conscientemente os poderes do Estado agem de modo 

a disputar espaço no contingente político e de prevalência do 

exercício do poder, buscando a jurisdição, tanto quanto os 

demais, prevalência ou quando pouco, equivalência na sua 

ministração. 

O meio de exteriorização desse exercício é a tutela 

jurisdicional que se manifesta formalmente na sentença o que 

se estratifica no mundo fenomênico como uma única 

manifestação objetiva a iniciar-se com a prolação da decisão 
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definitiva de primeira instância e substituída por cada novo 

provimento, mesmo que manutensor, desde os tribunais de 

segunda instância até o pronunciamento último do Supremo 

Tribunal Federal. 

A tutela, portanto, é meio de manifestação do poder do 

Estado dotada de efeito vinculatório pleno, inclusive em 

relação aos demais poderes estatais e redunda na imposição 

de solução em determinados casos, podendo-se dizer aí 

residente a limitação de seu poder em conjunção com a inércia 

como estado virtual, impondo-lhe comportamento negativo sem 

que a provocação inerente se ofereça. 

A esse respeito a inércia jurisdicional, por força de 

iniciativas especialmente de doutrinadores afeitos à jurisdição 

como atividade profissional, vem sendo mitigada para oferecer 

possibilidade de que se inicie o processo de ofício5, porém 

especificadamente em casos que a lei há de prever. 

Não se detém neste ponto da controvérsia a questão, 

por evidente impertinência do contexto deste trabalho, 

servindo, todavia de tema profícuo da equipolência de âmbito 

no tocante ao poder exercitado pelas facções estatais, uma vez 

que bastará que lei ofereça a situação interpretável para que a 

jurisdição de ofício manifeste a necessidade de prolação 

sentencial para dirimir questão cuja iniciativa as partes 

legitimadas dela não tomaram. 

                                                           
5 Código de Processo Civil/2015 - artigo 2º. 
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1. Tutela jurisdicional 

Não se confunde o direito de provocação (CF. art. 5º, 

XXXV) com o resultado de seu exercício. Superada a discussão 

sobre a natureza jurídica do direito acionário em relação ao 

conteúdo do litígio com fundo nitidamente material. 

A jurisdição age, porquanto seja de sua essência a 

exclusividade de dizer o Direito enquanto manifestação 

absoluta e última sobre a aplicação do ordenamento posto pelo 

Estado. 

Nessa medida inadmite a atividade unilateral coercitiva 

entre sujeitos de direito na obtenção do resultado almejado 

com a aplicação do direito ao caso concreto litigioso. 

O limite de atuação do ente legitimado para a ação é o 

suasório, podendo, somente em hipóteses extremas e 

perfeitamente individualizadas agir de forma coercitiva. 

Em se considerando a limitação que semelhante 

imposição de poder infunde na iniciativa e proteção pessoal de 

cada um, arroga-se o Estado à exclusividade de dizer o Direito 

e fazer cumprir coercitivamente sua decisão, inclusive sobre o 

favorecido pela sentença. 

Dessa forma, em incidindo o litígio e não havendo 

acordo entre os contendores, outro caminho não há que não o 

da jurisdição que em sua condição de dirimidora do conflito de 

interesses, impõe sua vontade, norteada pelo ordenamento de 

forma absoluta, definitiva e regra imodificável. 

Se isso assim se dá, por evidente há de proceder a 

jurisdição de modo a que o provimento que expeça resguarde 

politicamente sua posição e confirme o ordenamento no qual 



35 
 

baseou sua decisão, agindo de forma a propiciar a adesão dos 

contendores, pois que, do contrário, contando-se com a 

possibilidade de que os litigantes saiam descontentes com a 

decisão e esta revele o exercício exacerbado do poder político 

em relação aos demais detentores, mostrar-se-á situação em 

desconformidade da harmonia tensa que deve nortear as 

relações do poder estatal. 

É a partir dessa diretriz em havendo resistência a 

atuação do sujeito encontra limite no meio suasório. Sua 

atuação não ultrapassará a persuasão, no comportamento 

amigável, reservando-se ao Estado a prerrogativa de 

manifestação coativa para que se obtenha o resultado prático 

almejado, isto é, a aplicação do ordenamento jurídico segundo 

a forma de entendimento que seu criador concebeu. 

Se por um lado não há para o sujeito forma diversa de 

atuação tendente a obtenção do resultado submissivo à sua 

vontade por parte de outrem, em decorrência da aplicação da 

norma ou do ordenamento jurídico, por outro, somente a 

jurisdição tem prerrogativas de atuar com imposição de sua 

vontade a partir da subsunção da contenda às regras jurídicas. 

Mostra-se necessária a abstração com a qual o 

exercício acionário se apresenta o que não vincula o resultado 

a se operar em decorrência da iniciativa daquele que busca a 

atuação jurisdicional. 

“Em resumo: o direito à ação, pela relação em que se 

encontra com o estado de submissão à soberania estatal, será 

um direito contra o Estado, cujo ônus recai sobre o 

demandado”6. 

                                                           
6 Goldschimidt, James. (2003). Direito processual. p. 131. Tomo I.  
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Há assim, uma necessidade de que o Estado atue, 

exclusiva e definitivamente quanto à composição do litígio que 

se lhe ponha ao desate. 

O resultado, de outra parte, não depende do suporte 

psicológico, nem, em alguns casos, da adequação jurídica da 

pretensão daquele que provoca a jurisdição, mas de fatores de 

incidentabilidade do direito ao qual o litígio deverá submeter-

se, bem assim à manutenção do exercício do poder entre os 

seus titulares. 

A tutela, portanto, é devida pelo Estado como prestação 

jurisdicional e como meio não apenas apaziguador, ou para 

fazer valer o Direito posto e, por conseguinte, aplicável ao 

caso concreto apresentado, bastando, para tanto que, haja a 

pretensão esposada que redunde numa providência exigida 

pelo pretenso detentor da providência coercitiva. Vai além, 

prima pela manutenção e prestígio do ordenamento jurídico 

(Direito Objetivo)7, da preservação do poder e do Estado, cujo 

interesse suplanta ordinariamente ao individual e por vezes o 

coletivo. 

A designação conceitual de tutela jurisdicional constitui-

se em elemento da formação da ideia sobre sua entrega e os 

resultados de sua tardança para o direito e comportamentos 

conflituosos. 

O diferencial entre tutela e prestação, posta por Calmon 

de Passos8 não chega a entrar na discussão conceitual deste 

trabalho porquanto a prestação como efeito final, como 

resposta à exigência de manifestação jurisdicional somente 

                                                           
7 Rezende Filho. Gabriel José Rodrigues de. (1948). Curso de direito processual civil. 
p.138/141. Vol. 1. 
8 Calmon de Passos, José Joaquim. (1974). Comentários ao código de processo civil. p. 10/11. 
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tem pertinência para a duração do processo quando define e 

entrega a tutela positiva ou negativamente às partes. 

Em parte, portanto, identifica-se com a decisão final da 

jurisdição quanto ao deslindar da questão litigiosa que se 

coaduna com a tutela. 

Nessa perspectiva é que se mostra pressuposto para os 

objetivos deste trabalho a designação mais precisa quanto 

possível do que se possa entender por Tutela Jurisdicional. 

Desde logo convém esclarecer que o exercício da ação 

não se confunde com mero direito de petição9, porque decorre 

de relação de poder entre o Estado e o cidadão, impondo a 

este o dever de pronunciamento da entrega ou não da 

respectiva tutela almejada. 

Esse relacionamento implica em identificar a situação 

exposta na petição inicial, isto é, pretensão e submetê-la à 

incidência do ordenamento jurídico, extraindo-se desse 

confronto o enquadramento ou não do resultado almejado e da 

viabilidade da tutela. 

O fundo comportamental da jurisdição implica na 

concepção de entrega viável ou não de prestação que somente 

o Estado-juiz é capaz e competente para proceder. 

A petição inicial dirige-se ao Estado de forma especial, 

não a qualquer facção estatal, mas àquela designada 

especificamente para dirimir a lide, destinada originariamente a 

tanto, valendo dizer que somente não prestará a tutela 

jurisdicional excepcionalmente. 

                                                           
9J. Couture, Eduardo. (1998). Introdução ao estudo do processo civil. p. 16/17. 
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O direito de petição é genérico em relação a todo o 

âmbito estatal, a pretensão à tutela jurisdicional, ao contrário, 

dirige-se especificamente ao Estado em sua função 

primordialmente judiciária10. Esta, de fato, é uma qualificação 

do poder do Estado que se distingue das demais, porque sem 

ela, não haveria Estado democrático de Direito. Consiste na 

melhor expressão da facetação desse poder. 

A tutela jurisdicional tem caracterização específica 

enquanto imposta pelo poder soberano do Estado. Qualquer 

outra submissão comportamental à vontade de outrem, dentro 

dos limites da juridicidade não se insere no campo de atuação 

estatal, identificando-se meramente como consentimento de 

ditames jurídicos interpessoais. 

É a direção do Direito Material em tratamento específico 

que norteia o resultado do julgamento submetendo a jurisdição, 

que não se perca de vista, é manifestação de Direito Público. 

Não há entre as ciências jurídicas dependência 

metodológica ou objetiva, mas, interação e relacionamento de 

interferência sem os quais não se poderia falar de ciência 

válida. 

As regras de direito material têm sua aplicação 

independentemente de instrumento apropriado, a não ser 

quanto à forma ou o meio de realização da formação, 

modificação e extinção de direitos, mesmo assim em caráter 

excepcional. 

De uma porção de casos os efeitos desejados por seus 

titulares passam a existir, a partir da emanação da vontade 

expressada de maneira direta. 

                                                           
10 Dinamarco, Cândido Rangel. (2001) Fundamentos do processo civil moderno. p.117. Vol. 1. 
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O processo, ao contrário não prescinde da participação 

de terceiro elemento subjetivo que agirá de maneira 

heterocompositiva, em razão da precedente falta de consenso 

entre os titulares dos patrimônios jurídicos envolvidos no 

litígio. 

Manifestamente o processo é instrumento por 

intermédio do qual os interessados obtém da jurisdição os 

comportamentos de cujos escopos a ordem normativa faz 

compor seus desideratos, interagindo nele e dele se valendo, 

por igual o próprio Estado quando atua na função compositiva 

do litígio. 

Não raro o que se verifica pela simples leitura dos 

procedimentos especiais acostados ao Código de Processo 

Civil, é a interferência jurídico-substancial, levando cada um 

deles, inclusive, o nome do instituto. 

Com certa facilidade se vê que da gama de direitos de 

cada um dos sujeitos se insere o de estar em juízo, de pleitear 

a tutela jurisdicional e todas as demais manifestações que 

garantem o seu exercício pleno, ainda que o direito que 

proclama não se lhe acuda. Os direitos a serem postos em 

exame perante os vários órgãos jurisdicionais, de fato, são de 

natureza material, resultantes da aplicação específica ao fato 

do Direito Objetivo. 

A indicação de que a tutela jurisdicional, dada a sua 

íntima relação e fundamentação com e no direito material, 

levou a parte da doutrina a proclamar que se trata de tutela de 

resultados próprios e afeitos ao contendor que ostenta o 

melhor direito11 

                                                           
11 Bedaque, José Roberto dos Santos. (1995). Direito e processo. p. 25/30. 
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Decorre de tal averiguação que a decisão que compõe a 

lide sempre se manifestará sobre o direito apregoado por um e 

negado por outro (sentença de mérito) sob pena de não haver 

tutela propriamente dita, mas sim, declaração formal de 

negativa de instrumentação do direito que se pretendia pôr em 

discussão e fazer valer por meio do processo. 

Por outras palavras, opera-se tutela jurisdicional quando 

a sentença reconhece expressamente que o beneficiário de 

seu dispositivo é detentor do direito substancial apregoado, ou 

aquele a quem o direito favorece. 

Por evidente, a sentença apenas reconhece que 

mediante a aplicação do ordenamento jurídico, A e não B está 

com a razão. 

As implicações de semelhante raciocínio, de se estar 

prestigiando a teoria concretista da ação, encontram-se 

superadas, pelo desenvolvimento das concepções aplicáveis 

ao tema desde os abstracionistas da teoria da ação12. 

O que se dá, em verdade é a verificação de que o 

direito material há de nortear, identificar a situação fática 

exposta na demanda e apontar a solução posta em seu 

sistema, o que não implica em qualquer condicionamento sobre 

o exercício da possibilidade de acionar o Estado-Juiz. 

Nos casos de direito individual e coletivo a tutela 

jurisdicional é do interesse não meramente daqueles que 

litigam, e sim destes e do Estado. Cada qual, por certo, voltado 

para seu âmbito de atuação, mas a convergência de 

desideratos se opera para debelar o elemento desagregador 

social e o apaziguar social. 

                                                           
12 Yarshell, Flávio Luiz. (1999). Tutela jurisdicional. p.28. 
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A identificação, pois, de que a convergência de 

interesses constitui-se em elemento de identidade da tutela 

jurisdicional apenas se apresenta como bojo no qual se 

encerra não apenas tais componentes, ai se imiscui por igual a 

prevalência do interesse político de exercício do poder. 

A concepção muito autorizada de que a tutela 

jurisdicional se dá em prol da quem tem razão13 e que as 

tutelas são prestadas à pessoa ou coletividade delas e que se 

realizam em dois planos: “o da fixação de preceitos 

reguladores da convivência e das atividades destinadas à 

efetividade desses preceitos”14, implicam em que, a função 

jurisdicional não se confunde com o serviço realizado pelos 

juízes. “A tutela é o resultado do processo em que essa função 

se exerce. Ela não reside na sentença em si mesma como ato 

processual, mas nos efeitos que ela projeta para fora do 

processo e sobre as relações entre as pessoas”15,ampara a 

forma de pensar da tutela jurisdicional como um fenômeno 

muito mais amplo do que a resultante do labor jurisdicional que 

resulta na sentença que produzirá efeitos perante os sujeitos 

parciais da relação jurídica processual. 

A doutrina segundo a qual a tutela se faz perante os 

polos da relação processual, tanto para o vencedor, quanto 

para o sucumbente, inclusive no que respeita a limitação do 

pedido e a sentença prolatada sobre o litígio e os efeitos 

decorrentes de sua prolação, sem prejuízo de seu conceito 

ampliador, como a consideração da proteção da sociedade 

como um todo ou ao próprio ordenamento jurídico e culminam 

com a proteção tutelar os valores instalados na cultura de uma 

                                                           
13 Dinamarco, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno, p. 807. 
14 Dinamarco, Cândido Rangel, Op. cit. p.809. 
15 Dinamarco, Cândido Rangel. Op. cit. p.812. 
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nação16, aponta para a identificação de ampliação máxima de 

incidência. 

Em outros termos a tutela não é apenas jurisdicional, 

mas amplia-se em âmbito muito maior, alcançando o bem estar 

da nação, uma vez que protege sua cultura na dinâmica 

histórica e em seus desdobramentos sociais, pressupondo 

como resultado de sua atuação a preexistência do 

ordenamento jurídico como um todo. 

Trata-se de autêntico sistema de proteção não apenas 

ao ordenamento, como e também a todo aquele que 

potencialmente se subsuma na condição de carente da tutela, 

porque o organismo jurídico com que prevê a atuação 

jurisdicional e nessa medida previne e de certa forma antecipa 

o resultado prático de sua atuação. 

Construção metodológica de extraordinária concepção 

científica, contudo ampla demais aos desideratos deste 

trabalho que pretende apontar a tutela jurisdicional como 

emanação instrumental e inerte do poder estatal que deve 

convergir e atuar somente no comenos de sua peculiaridade 

funcional. 

Contudo inevitável a conclusão de que o instrumento 

maior da expressão jurisdicional; a decisão, constitui-se em 

instrumento de poder político de preservação não apenas do 

ordenamento, das instituições e do bem estar do povo, mas e 

também, de fator de preservação e evolução do comando dos 

destinos da nação. 

Importante antecipar que o simples fato de ser a tutela 

morosa por decorrência do fenômeno da tardança em sua 

entrega potencializa a resultante de profunda injustiça e 
                                                           
16 Dinamarco, Cândido Rangel. Op. cit. p. 816/818. 
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desequilíbrio nas relações do poder exercido por aqueles que 

ostentam tal poder. 

A percepção de que a decisão definitiva tardia encerra 

em seu significado o desequilíbrio do poder e por 

consequência o desprestígio da jurisdição e inevitável 

desagregação que paradoxalmente procura a existência da 

jurisdição evitar. 

A jurisdição como tratada apenas pelo mote da 

resolução do litígio poderia denominar-se de função 

jurisdicional estrito senso, voltada apenas para o fenômeno 

litigioso posto à sua apreciação a fim de que se lhe imponha a 

solução adequada ante a aplicação da parcela do ordenamento 

jurídico admitido e pertinente. 

Põe-se mais adequada aos propósitos a que se dispõe 

inicialmente se diga ser a: “tutela adequada de um direito 

substancial tem como conteúdo a garantia de proteção a esse 

direito. Tal garantia, quando assegurada pela jurisdição, 

configura a tutela jurisdicional”17.  

Além de tratar do direito e de seu detentor, a tutela 

jurisdicional assim e sob o pálio da extensão e intensidade se 

opera no patrimônio jurídico do sujeito da relação processual, 

extrapola seus limites de incidência na medida em que projeta 

a disputa e manutenção do poder amealhado ou por ser 

adjunto ao contexto do que já se incorporou ao conjunto de 

domínio político experimentado. 

Anote-se que o destinatário de todo o trabalho estatal 

há de ser o ser humano, todo o direito e todo o comportamento 

emanado do ente organizado e direcionado a prover, tem esta 

atividade, complexa e organizada, preferivelmente voltada para 
                                                           
17 Grinover, Ada Pellegrini. (1984).  O processo em sua unidade-II.  p.69/70. 
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propiciar ao seu destinatário aquilo que sozinho não 

alcançaria. 

De tal sorte, em ocorrendo qualquer fator de diminuição 

da prevalência de se promover o bem estar do cidadão, 

primeiro e último destinatário da tutela jurisdicional por razões 

de disputa de poder e ou dela decorrente, como é o que 

sucede com a demora na entrega tutelar, outra resultante não 

existirá senão a inversão do desiderato maior tomado nesta 

quadra pelo contrário de efeitos, isto é, a injustiça e a 

convulsão social. 

Daí que se tem por acertada a conclusão de que a 

tutela jurisdicional, bem como, todo o outro contingente de 

serviços e manifestações emanadas do Estado tem por certo 

destinatário o sujeito de direitos, destinando-se-lhe a tutela 

jurisdicional, como uma dessas manifestações18. 

O direito a que se destina proteger a tutela jurisdicional, 

de fato, faz parte do patrimônio jurídico de seu destinatário 

original. Não se perca de vista que o direito constitui-se em 

forma de padronização comportamental, a fim de proporcionar 

a todos, submetidos às suas regras, parâmetros mais ou 

menos equivalentes a fim de que se mantenha a isonomia de 

tratamento que deve o Estado indistintamente a cada um. 

A isonomia nesse passo é formal, submetida ao 

entendimento meramente objetivo infraconstitucional e legal. 

O Estado por definição e método de padronização do 

comportamento vale-se da legislação e nessa medida não trata 

igualmente todos os seres a ele submetidos, daí a falácia de 

tratamento igualitário aos iguais e diferente aos diferentes, do 

                                                           
18 Dinamarco, Cândido Rangel. Op. cit. p. 825. 
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que denuncia que a desigualdade é que se põe como regra e a 

igualdade exceção. 

De fato tal compreensão facilmente se explica com a 

legislação aplicável que se destina unicamente a propiciar que 

as condições econômicas perante a máquina estatal não 

onerem ao menos afortunado, na dicção mais econômica 

possível da aplicação do princípio da isonomia enquanto regra 

de incidência da legislação aos por ela submetidos. 

Assim sendo, a parte contendora mais afortunada 

economicamente teria maiores condições de aguardar o 

deslinde do julgamento do que o adverso que necessitasse do 

montante perseguido para guarnecer sua economia doméstica, 

tornando-se mais facilitada a autocomposição visivelmente 

forçada em razão de um acordo que não haveria caso o tutela 

fosse entregue com a rapidez que se determina em lei. 

Anote-se que esta particularidade profundamente injusta 

não é remediável pela atuação da jurisdição, em última análise 

proporcionadora da desigualdade que desembocará na 

vantagem do mais forte economicamente sobre o mais fraco. 

Disso se tira que o destinatário último da tutela é o 

detentor do direito submetido à análise jurisdicional e não o 

direito em si, e por tal razão, qualquer desequilíbrio das forças 

políticas que envolvem o poder e o tratamento desigual do 

jurisdicionado acarreta o rompimento da estrutura jurídica. 

A resultante da intervenção jurisdicional em prol ou 

contrariamente ao interessado se manifesta em seu patrimônio 

jurídico, assim compreendido como o conjunto de relações 

regulamentadas pelo Direito. 
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Essa consideração extrapola o conceito de patrimônio 

Jurídico esposado pelo direito privado que considera, 

preponderantemente como o “complexo das relações jurídicas 

de uma pessoa apreciáveis economicamente”19, e por 

consequência, não abrigando os direitos que não tenham 

conteúdo econômico20. Todavia, as relações jurídicas do sujeito 

de direito, notadamente não se limitam ao conteúdo 

econômico, outras há que jurídicas, mas não patrimoniais, sem 

que se lhes possa alijar do Direito. 

A extensão, portanto, da expressão patrimônio jurídico 

abarca não apenas seu conteúdo econômico, como também a 

gama de direitos não mensuráveis economicamente, ou que, 

não se possa reduzir a valoração econômica. 

A tutela jurisdicional a fim de que se mostre como tal há 

de propiciar alteração no patrimônio jurídico das partes 

envolvidas na relação processual. 

Manifestação jurisdicional que não atua com intensidade 

sobre o patrimônio jurídico não se pode traduzir por tutela 

jurisdicional. 

Assim se a tutela corresponde a uma condenação a 

alteração patrimonial inicial se mostra verificável juridicamente 

desde a prolação sentencial, podendo projetar-se, 

provisoriamente quando se opera a antecipação da entrega da 

coisa ou do objeto da prestação com resultado de medida 

antecipatória (CPC. art. 273 - CPC/2015, art. 300). 

Quando, entretanto, se dá a execução da decisão 

condenatória a incidência da tutela atinge o patrimônio 

                                                           
19 Clóvis Bevilaqua. Theoria geral do direito civil. p. 209/210. 
20 Pereira, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. 1. p. 249. 
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propriamente dito do favorecido e do desfavorecido pela 

sentença. 

Ponderação importante há de ser feita no que pertine a 

esta questão a fim de que seus limites técnicos possam ser 

considerados de forma precisa. 

Tida por exaurida a tutela jurisdicional somente pela 

entrega do bem da vida representaria dizer que se por 

qualquer razão de ordem prática tal não ocorresse a tutela não 

se teria feito, malgrado já constituído em prol do titular o título 

que reconhece seu direito. 

Equivaleria dizer: não houve tutela alguma pela só 

razão de fator de ordem externa viesse a frustrar o objetivo 

último do detentor do direito. 

Tal sistema leva em consideração que apenas e tão 

somente se tem tutela quando efetivada em seu conteúdo toda 

a pretensão acolhida pelo Estado-Juiz. 

No particular da decisão declaratória negativa na qual 

se declara a inexistência da relação jurídica, de que forma isto 

poderia inserir-se no patrimônio jurídico das partes? 

A resposta aponta o acerto da conclusão de que a tutela 

se opera com o acolhimento da pretensão (ou sua rejeição) 

pelo órgão jurisdicional, porque ressoa no patrimônio jurídico, 

ainda que de forma liberalizante, pois, a parte que teve uma 

relação de união estável, por exemplo, tida por não havida fica 

liberada para a disposição de seus bens, não tendo qualquer 

obrigação de partilhar seu patrimônio com a pessoa com quem 

se reconhece inexistir vínculo que de outra forma o impeliria a 

respeitar a meação presumida, decorrente da relação de fato 

com efeitos jurídicos. 
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A maior complicação se opera nos temas ligados ao 

patrimônio e por sequência nas ações condenatórias nas quais 

a identificação do proveito (bem da vida) e a efetivação da 

tutela são concêntricas, podendo-se argumentar que onde não 

existe a sincronia entre o acolhimento sentencial da pretensão 

e sua materialização em prol do vencedor não há resultado 

(resultado prático). 

De toda forma, o que se mostra pertinente são os 

efeitos operados de maneira prática a respeito da incidência 

efetiva da tutela no patrimônio jurídico das partes, o que se 

potencializa apenas com a materialização do comando 

sentencial. Se há este, mas não sua materialização, seu 

conteúdo prático, por exemplo, retirar certa parcela patrimonial 

do devedor condenado a fim de que se satisfaça a sentença 

condenatória, não se teria, na prática, o efeito tutelar. 

Ainda aí, há a necessidade de que a sentença tenha 

provido a pretensão de uma das partes alterando a realidade 

patrimonial jurídica decorrente da relação preexistente e que 

fundamentou o ingresso perante a jurisdição a fim de que se 

provesse ao interessado. 

O momento de execução pode não vir a ser o mesmo da 

satisfação, por razões que podem supervir à prolação o que se 

dá, por exemplo, com a prescrição, ou com a morte de uma das 

partes em casos de ações personalíssimas, o que não retira a 

validade da tutela, nem a sua exequibilidade. 

O resultado se opera no patrimônio Jurídico das partes, 

mas não, necessariamente no patrimônio econômico. E lembrar 

que este malgrado tenha conteúdo jurídico, não se confunde 

integralmente com o patrimônio economicamente apreciável do 

Direito Privado. 
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De tudo e por tudo, pode-se equacionar o problema com 

a conclusão de que haverá tutela jurisdicional quando o órgão 

competente entregar a prestação de mérito de tal forma que 

redunde na alteração do Patrimônio Jurídico das partes, este, 

assim compreendido como o conjunto de relações jurídicas, 

com ou sem valoração apreciável economicamente e o 

resultado prático se identificar com a tutela, mas, sob o caráter 

estrito senso de seu resultado, isto é, quando se materializar 

definitivamente. 

Em outras palavras, o resultado genérico que identifica 

a tutela jurisdicional não é o resultado prático da entrega da 

prestação apenas quando se materializa e sim quando o 

contexto jurídico reste alterado pela prolação. Isto ocorre 

porque a contingência economicamente apreciável de qualquer 

relação jurídica é sua espécie não gênero. 

Dessarte, se a sentença declara a existência da relação 

de união estável e determina que se partilhem os bens 

existentes altera o patrimônio jurídico das pessoas envolvidas 

naquela relação jurídica, mas terá efeito de partilhar somente 

os bens que existirem em decorrência da relação declarada por 

sentença. 

No caso de não haver tais bens não haverá partilha, 

mesmo que a relação se tenha consumado em ruptura após a 

decisão. 

 

1.1. Tutela individual e coletiva 

A tutela individual, de certa forma, se contrapõe à 

coletiva em razão de sua singularidade. 
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Verifica-se que na tutela coletiva o efeito se mostra 

efetivamente relacionado a abrangência sobre número inexato 

e relativamente ilimitado de pessoas quanto aos seus 

patrimônios jurídicos. 

O que divisa, em verdade, as formas tutelares é o seu 

formato de solução prévia ou estimatória de litígios que 

poderiam surgir não houvesse o tratamento coletivo da tutela 

jurisdicional. 

De certa forma a modalidade de tutela que aqui se 

examina aponta para economia do trabalho jurisdicional para o 

trato de questões e regras de meio ambiente, saúde do 

trabalhador, crimes contra a organização do trabalho, definição 

de conflitos pelo espaço de exercício da atividade produtiva, 

proteção dos mecanismos de previdência e assistência social 

mínima, Código do Consumidor, Estatuto do Idoso, Estatuto da 

Criança e do Adolescente e da aplicação da Lei da Ação 

Popular. 

O elenco de opções quanto ao trato de tais temas 

propicia racionalização de trabalho e tempo jurisdicionais na 

mesma proporção em que viabiliza a mais rápida entrega da 

tutela a número de sujeitos que se beneficiam de semelhante 

sistema sem custo ou qualquer outro dispêndio coibindo-se 

concomitantemente ações danosas ao patrimônio social e 

público por extensão. 

Trabalho de pesquisa publicado em 2007 por iniciativa 

do Ministério da Justiça e elaborado pelo Centro Brasileiro de 

Estudos e Pesquisas Judiciais e Secretaria da Reforma do 

Judiciário, voltado para acumular subsídios em prol da 

elaboração de projeto do Código de Processo Coletivo, 

analisou questões especialmente voltadas para tais enfoques, 
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apontando temas de razoável importância que se identificam 

com a pesquisa realizada neste trabalho, razão de sua 

abordagem. 

A atuação das entidades legitimadas para a proposição 

de ações de cunho metaindividual mostrou-se aquém das 

possibilidades acometendo-se ao Ministério Público a maior 

parte das proposituras das coletivas o equivalente a 77,65%21, 

muito longe de ser atuação exagerada do Ministério Público, 

mostram os números acionários timidez dos demais setores 

legitimados para a propositura das ações coletivas. 

De outra parte, a propositura dessas ações se repete 

sob o aspecto temático, sem que haja meio de se reunir as 

ações em um único feito, conquanto a motivação processual 

ofereça subsídios técnicos para tanto. 

Outro tema recorrente foi o de número expressivo de 

ações individuais com temas de direitos coletivos manterem-se 

como tal. 

As dificuldades estão especialmente presentes em 

razão da dúvida técnica ou simples inexistência de meios 

procedimentais de suspensão ou simples reunião dos feitos 

conexos. 

As dúvidas apontadas no relatório final do trabalho em 

comento demonstram claramente tratar-se de questão 

eminentemente processual e que pela lacuna legal existente os 

impasses interpretativos e quantidade de feitos se multiplicam 

sem que o tratamento jurisprudencial adequado seja posto em 

voga. 

                                                           
21 Ministério da Justiça, (2007). Tutela judicial dos interesses metaindividuais ações coletivas, 
p. 11. 
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A proteção de direitos metaindividuais por força da 

atuação do Ministério Público demonstra que o que se poderia 

denominar de solução extrajudicial por intermédio dos termos 

de ajustamento de conduta consiste em excelente meio de 

resolução de litígios existentes e potenciais, pois que, como 

mostra o referido relatório o Ministério Público paulista 

celebrou no período da pesquisa para a elaboração das 

conclusões, um termo de ajustamento de conduta para cada 

2,44 procedimentos administrativos instaurados, número 

bastante alto inclusive quando comparado ao dos ajuizamentos 

de ação civil pública no mesmo Estado: uma para cada 1,78 

procedimentos administrativos instaurados22.  

Chega a ser constrangedor que num país no qual 

existam quase cento e noventa mil leis falte legislação 

processual para tal fim e que os tribunais não encontrem meio 

de uniformizar a jurisprudência que poderia como sói 

acontecer, regular tais questões. 

Estabelece-se certa perplexidade com relação ao tema, 

em especial ao se considerar que o artigo 333 do Código de 

Processo Civil a entrar em vigor no ano de 2016, previa 

especificamente a figura com cotejo de requisitos ou 

pressupostos de caráter objetivo que poderia senão resolver, 

pelo menos minimizar a questão. 

De fato a tutela almejada se estabeleceria com a 

designação de seu alcance coletivo e que univocamente 

oferecesse a tutela resolução de ofensa ao mesmo tempo a 

ofensa individual e coletiva. E de outra parte que a pretensão 

visasse julgamento sobre um ponto comum entre várias 

                                                           
22 Ministério da Justiça, (2007). Tutela judicial dos interesses metaindividuais ações coletivas, 
p. 12. 
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pessoas relacionadas juridicamente e vinculadas de maneira a 

que a solução fosse uniforme. 

O veto fundamentou-se na forma pela qual o referido 

artigo foi redigido que poderia causar conversão de ações sem 

o critério técnico adequado, isto é, poderia causar dúvidas a 

respeito de sua aplicação23. 

Facilitada, pois, a conclusão de que dos montantes 

acionários existentes e as dificuldades que instituto do 

processo coletivo exista real causa de morosidade: de um lado 

porque a delimitação da coisa julgada, declarada 

especificamente faria criar título de exercício de direito para 

número expressivo de cidadãos dissipando a possibilidade de 

propositura de ações individuais e de outro, porque em 

ocorrendo ações coletivas ou individuais, os procedimentos de 

reunião de conexas ou preponderantes coletivas facilitariam, 

sobremodo, a identificação do direito debatido e os efeitos das 

decisões em prol daqueles que necessitassem da tutela. 

Além, pois, de não se estabelecer uniformidade de 

resolução das dificuldades que a aplicação da legislação 

pertinente oferece, há dificuldade ainda mais acentuada de 

estabelecer racionalização das proposituras de ações voltadas 

para a proteção dos aludidos direitos coletivos proporcionando 

acumulo acionário, completamente desnecessário inclusive no 

que respeita aos Juizados Especiais. 

De fato esse se mostra um elemento que incrementa o 

acumulo acionário com efeitos diretos na morosidade 

jurisdicional que poderia ser minimizado com providências 

simples de racionalização e unificação de procedimentos e 

decisões. 

                                                           
23 Medina, José Miguel Garcia. (2015). Novo código de processo civil comentado. p. 557. 
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Ainda mais, em participando ativamente os órgãos 

legitimados a propositura das ações coletivas ou 

metaindividuais, certamente o número de proposituras seria 

maior o que incrementaria a demanda ao Judiciário. 
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2. Tempo hábil e razoável da entrega da tutela 

jurisdicional 

Somente este tema abrigaria todo um trabalho de 

pesquisa, dada a sua complexidade e relevância. 

Para os limites impostos ao presente estudo 

empreende-se meramente o dimensionamento do instituto a fim 

de subministrar fundamentos ao que se discute em seguida. 

A doutrina tem encontrado nos direitos fundamentais24 

da identificação do princípio da razoável duração do processo, 

variando, entretanto, a forma pela qual a observância de tal 

direito venha a ser exercitado e respeitado pelos órgãos 

estatais. 

O reconhecimento de um direito subjetivo a um 
processo célere – ou com duração razoável – impõe ao Poder 
Público em geral e ao Poder Judiciário, em particular, a 
adoção de medidas destinadas a realizar esse objetivo. Nesse 
cenário, abre-se um campo institucional destinado ao 
planejamento, controle, fiscalização de políticas públicas de 
prestação jurisdicional que dizem respeito á própria 
legitimidade de intervenções estatais que importem, ao menos 
potencialmente, lesão de ameaça a direitos fundamentais.25 

 

A razoabilidade de duração temporal do processo 

mantém estreita relação com o tema em desenvolvimento neste 

trabalho, sua extensão e significado, a delimitação de seu 

conteúdo envolve avaliar em que sentido a duração razoável 

encontra identidade no formato cronológico de cumulação de 

atos procedimentais instituídos em lei processual. 

Há de se pôr em evidência a natureza jurídica do 

referido princípio e antes de tudo verificar até que ponto sua 

                                                           
24 Dignidade da Pessoa Humana, do Devido Processo Legal e da Proporcionalidade, p. 478. 
25 Mendes, Gilmar Ferreira, et alli (2009). Curso de direito constitucional. p. 546. 
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observância gera consequências de ordem prática para o 

Estado e as partes. 

Os princípios assim entendidos como proposições 

genéricas que informam as ciências, especialmente na 

estrutura constitucional, assumem caráter normativo, porque 

enunciam essencialmente o próprio direito subjetivo ali 

identificado. Não guardam, essencialmente, identificação 

quanto à resultante prática de sua desatenção, não conduzem 

a efeitos propriamente imediatos entre comportamento 

tipificado e sanção a ser imposta. 

Essa concepção implica indicação de sistema aberto26 

de regras e princípios27 destinado a aperfeiçoar-se na medida 

de evolução sócio-político-jurídica da sociedade sobre a qual a 

Constituição venha a regular as relações entre os sujeitos. 

No molde de princípio normativo constitucional, o da 

Razoável Duração do Processo não entra na condição de 

conflito de princípios, o que significaria haver princípio outro 

capaz de contrapor-se à sua imposição enquanto princípio 

norma, pela razão muito simplória de que não haveria antítese 

benéfica de aplicação. A aplicação justa do diploma 

constitucional prevê duração cronologicamente expedita do 

processo. 

Poder-se-ía objetar que a segurança jurídica implicaria 

mitigação do aplicar completo do princípio aqui tratado. 

                                                           
26 Canaris, Claus Wilhelm. (1996). Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 
direito. p. 109 – “A abertura como incompletude do conhecimento científico acresce assim a 
abertura como modificabilidade da própria ordem jurídica. Ambas as formas de abertura são 
essencialmente próprias do sistema jurídico e nada seria mais errado do que utilizar a 
abertura do sistema como objeção do significado da formação do sistema na Ciência do 
Direito ou, até, caracterizar um sistema aberto como uma contradição em si”. 
27 Canotilho, José Joaquim Gomes. (1993).  Direito constitucional. p. 1123. 
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De fato, esse argumento seria o único capaz de fazer 

defender certo alargamento do tempo processual, entretanto, o 

tão propalado princípio da segurança jurídica não se mostra 

antítico ao da duração razoável, antes um complementa o 

outro, dá-lhe parâmetro, fundamento. 

Como se verá adiante a obtenção de processo eficiente 

depende em grande parte da agilidade com a qual a entrega da 

tutela se apresenta. Não se tem a rapidez adequada com 

apresentação de tutela oferecida com defeitos que venham a 

fazer reexaminar a questão litigiosa, por falhas técnicas ou de 

mérito. 

A doutrina, de forma geral não se embrenha na questão 

cronológica do processo, optando por considerar que a rapidez 

do curso do tempo não esteja identificada preponderantemente 

com o conceito de razoável duração, o que induz a conclusão 

que o tempo processual é diverso do tempo cronológico, e as 

partes avaliam, tanto quanto a sociedade, ao tratar de seu 

direito posto na lide, sem perder de vista a necessidade de 

resposta breve ao conflito de interesses, que fique cercada da 

segurança jurídica que se impõe28. 

Sustenta-se que a duração razoável do processo é 

corolário do direito de ação e da aplicação qualificada do 

princípio do Devido Processo Legal não passando de novidade 

legislativa, uma vez que juridicamente já se enunciava como 

necessária a realização da justiça29. 

Considera-se ainda que o referido princípio atenda a 

uma postura ética e não comportamento exigível 

correspondente de outrem submetido ao dever de prover seu 

                                                           
28 Tucci, José Rogério Cruz e. (1997). Tempo e processo. p.26/27. 
29 Bastos, Antonio Adonias Aguiar, (2006). O direito fundamental à razoável duração do 
processo e a reforma do poder judiciário: uma desmistificação. in Reforma do judiciário. p.52. 
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resultado prático, conclamando-se, assim, a classe jurídica 

como um todo que faça acontecer a implementação do 

princípio, reconhecidamente como um direito a acudir aos 

cidadãos que acorrem à jurisdição30. 

Em vista de todas as manifestações que se esposaram 

desde os trabalhos de votação e aprovação da reforma do 

judiciário que resultou na Emenda Constitucional nº.45/2004 a 

tônica óbvia foi sempre a morosidade jurisdicional. 

A esmagadora maioria das alterações manifestadas na 

referida reforma tenderam a fazer minimizar o problema31. 

Antes mesmo dessa reforma, os países signatários do 

que se denominou de Pacto de São José da Costa Rica 

acolheram o que se pôs no artigo 8º nas garantias judiciais, 

quando se lê que: “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 e obrigações de natureza civil, 

trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza”32, verificando-

se visível preocupação com a duração exacerbada do processo 

que redunda na não dirimição do conflito de interesses e na 

manutenção do desequilíbrio causado pelo dissenso entre os 

sujeitos de direito envolvidos na disputa. 

                                                           
30 Nalini, José Renato. (2009). Duração razoável do processo e a dignidade da pessoa humana 
– in Tratado luso-brasileiro da dignidade humana. p. 202. MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco 
Antonio Marques da (coordenação). 
31 Inserção da cláusula de repercussão geral para o Recurso Extraordinário, Súmula vinculante, 
atuação do CNJ., Distribuição incontinenti de recursos , atividade sem interrupções do trabalho 
jurisdicional e , por certo, o inciso LXXVIII no artigo 5º da Constituição de República. 
32 Decreto 678, de 6 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos - 22 de novembro de 1969. DOU 09.11.1992. 
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Conquanto a morosidade seja o grande mal a ser 

debelado, difícil se mostra precisar o que se pode entender por 

razoável duração do processo, mal que assola o Brasil e boa 

parte do mundo. 

Desconcertante a constatação de que a demora na 

entrega da tutela jurisdicional é tamanha que não há discussão 

quanto ao tema da razoável duração do processo.  

Dado o vulto do problema parece não haver 

necessidade, pelo menos por agora, de que se precisem os 

contornos cronológicos do que se possa denominar razoável. 

Seis meses, um ano, dois anos, um mês? 

De se ver que a palavra razoável pode ser entendida 

como uma expressão de meio termo33, nem tão rápido que se 

possa correr o risco de se praticar uma iniquidade, nem tão 

lento que não se possa fazer justiça. Desta forma a tutela que 

viesse a ser deferida num intervalo de tempo mediano talvez 

pudesse ser considerada realizada num tempo razoável. 

Todavia a complexidade das relações sociais, políticas e 

jurídicas envolvem gama de possibilidades que informam o que 

se põe ao meio termo, a virtude, porque, as tutelas de cautela, 

por exemplo, exigem uma atividade urgente e devem ser 

entregues, mesmo que sob o caráter provisório, em minutos, 

ou horas, pena de soçobrar o direito submetido à sua proteção 

e a sentença deixar de reunir as qualidades essenciais de 

justiça e proteção. Neste caso, a entrega da tutela se mostra 

não apenas necessária que se opere urgentemente, e em 

especial sob o pálio da total exiguidade de tempo, a fim de que 

o oponente não tenha tempo de fazer malbaratar o direito, por 

força da destruição do objeto material do pedido. 

                                                           
33 Aristóteles. Ética a nicômaco. Livro II, 5 e 6 
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Razoável é termo que parece estar submetido, quanto 

ao seu sentido, numa medida de tempo na qual a tutela 

deferida seja eficiente, comportando a medida exata da 

debelação do desequilíbrio jurídico que se mantém enquanto a 

providência jurisdicional não é concedida. 

O processo não pode, de regra, ser resolvido de 

maneira instantânea, a menos que os elementos para a 

decisão estejam presentes instantaneamente. Há necessidade 

de obtenção de subsídios dos quais se valerá o magistrado 

para julgar. 

Os meios técnicos existentes, a todo dia mais 

especializados e voltados para a melhoria desse particular 

processual, vêm sendo inseridos na processualística, de tal 

maneira que viabilizam minimizar os efeitos do transcurso 

cronológico. 

Assim se dá com as tutelas provisórias, dispostas em 

qualificativos designativos de Urgência e Emergência 

(CPC/2015. art. 294/311 - CPC. art. 273), antecipadores de 

tutela que, muito embora não entreguem o bem da vida 

definitivamente ao titular, viabilizam seu gozo e admitem 

antecipar elementos da sentença que ao, final, resolverá a 

contenda. 

Todos os progressos alcançados com as sucessivas 

reformas processuais que se mostraram ao longo dos últimos 

cinquenta anos não coibiram, no entanto, a morosidade, 

sinônimo de excesso de duração da relação processual, o que 

por tais efeitos, constrange a classe jurídica. 

Razoável então está designada como a quantificação 

temporal que se afeiçoe a este ou aquele padrão de duração, 

mas ligado ao contexto da tutela sobrevinda no momento 
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adequado e que a conclusão, com o julgamento efetivo e 

definitivo da contenda, se opere em quantidade de tempo 

capaz de prestigiar o direito objetivo, atender à justiça como 

ideal do povo, inibindo a tergiversação quanto ao respeito 

relacionado ao direito de interesse individual. 

Estabelecer-se um tempo médio ou proporcional de 

duração do processo ou dos vários procedimentos envolvidos 

na discussão de uma lide não se mostra tarefa facilitada, mas, 

de certa forma possível, especialmente porque isto se opera 

nos casos de réus presos, tendo decidido os tribunais pátrios 

pelo prazo que se considerou máximo para a persecução 

penal, pena de que se liberte o acusado34. 

O entendimento aqui exposto a respeito da duração do 

feito enquanto preso o réu, atende ao primado não apenas da 

razoabilidade da duração do procedimento, mas antes, o direito 

à liberdade, ou de não permanecer preso por tempo superior 

ao adequado para a formação da culpa, com a possibilidade de 

contraditório e prolação que se siga adequadamente. 

Esse é exemplo de que as exigências aplicáveis, 

conquanto não peremptórias, tenham caráter especificamente 

voltados para a obediência aos prazos procedimentais, 

especialmente porque tais prazos estipulam-se em atenção à 

ordem consecutiva legal estabelecida como princípio, cuja 

regra aplicável é a preclusão. 

De tudo o que se viu até aqui não se pode dizer que as 

expressões tempo razoável de entrega da prestação 

jurisdicional e duração razoável sejam expressões esvaziadas 

de conteúdo cronológico. Ao contrário, seu elemento está 

                                                           
34 Greco Filho, Vicente. (2010). Manual de processo penal. p. 380/381. 
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exatamente na prefixação de tempo cronologicamente 

averiguado ditado pelas regras procedimentais. 

Não se tem, por outra parte, a designação de que a 

segurança se sobreponha ao tempo de duração do processo, 

pela razão muito singela de que a duração exacerbada do 

trâmite procedimental se mostra insidioso defeito institucional, 

funcional e ineficiente do Judiciário, comprometendo 

sobejamente a estrutura do próprio Estado e do equilíbrio que 

o poder em seu exercício manifesta em desfavor da parcela 

cabida ao Judiciário. 

De outro tanto, a feição de princípio normativo não lhe 

permite dilação interpretativa de modo a autorizar preferível a 

delonga em relação ao perigo de se cometer algum tipo de 

imprecisão técnica comprometedora da função jurisdicional, 

porque, como se viu antes, tais concepções se complementam, 

não se contrapõem. 

O termo razoável há de ser considerado sob o ponto de 

vista daquele que receberá a tutela jurisdicional e o tempo que 

está disposto a esperar para que a receba de forma a 

reequilibrar a relação jurídica que se viu afrontada pelo 

comportamento de outrem. 

Esta razoabilidade que se pode identificar 

principalmente com a subjetividade e, de certa forma, 

submetida à psicologia do indivíduo, está diretamente ligada a 

outra, ou vista de outro ângulo, sob o aspecto objetivo do que 

se entenda por razoável. 

Nessa medida a razoabilidade equivale a um intervalo 

de tempo no qual se desenvolva o trabalho jurisdicional, sem 

que se deixem operar as delongas práticas que atrasam a 

conclusão do processo. 
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Pode-se, assim, considerar razoável o tempo tomado 

por uma perícia que dependa de pesquisas científicas mais 

acuradas e precisas, que venham a ultrapassar o prazo 

assinado pelo juiz da causa. Em contrapartida não se tem por 

razoável citação pessoal que demore seis meses. 

O conjunto de prazos estipulados previamente e de 

conhecimento geral há de ser respeitado tal qual se oferece na 

ordem consecutiva legal. 

Se as partes, os procuradores e demais sujeitos 

processuais, incluindo-se nesse rol o juiz e demais membros 

subordinados à Jurisdição como organização dotada de 

recursos materiais e humanos, devem se submeter às regras 

procedimentais de tempo ali estipuladas, pode-se, da mesma 

forma, se considerar razoável o tempo que em definitivo se 

leva, dentro deste rol de consecução, sobre a questão central 

posta à apreciação jurisdicional. 

Em outras palavras, se o prazo para contestar é de 

quinze dias no procedimento comum em processo civil, 

admitidas as exceções previstas na própria lei, e as partes 

cumprem tal regra, inadmissível que uma petição demore mais 

de vinte e quatro horas para ir à conclusão. Não é razoável a 

sentença ser prolatada além do prazo de dez dias, ou um 

mandado citatório levar mais que cinco dias para ser 

confeccionado e trinta dias para ser cumprido, ou que os 

embargos de declaração nos tribunais sejam encaminhados à 

mesa além da sessão subsequente. 

As dificuldades de que tais regras sejam definitivamente 

executadas não estão diretamente ligadas ao princípio em 

comento, nem à identificação do significado do termo razoável, 
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mas ao contexto maior de indagações que este trabalho se 

propõe a analisar. 

Assim sendo, uma coisa é estabelecer o que se possa 

entender por razoável e outra é verificar que a razoabilidade 

deixou de ser cumprida em decorrência de problemas de ordem 

prática, ligados ao mau funcionamento das organizações 

jurisdicionais. 

Reconhece-se que tais questões são inconciliáveis, mas 

não menos elementar é a necessidade de que se delineie o 

enquadramento das responsabilidades funcionais do Estado e 

do Judiciário ante a ineficiência do preceito contra o qual não 

há mitigação, porque resultante de direito inalienável da 

dignidade humana. 

Nessa esteira vê-se que a resolução da lei italiana que 

responsabiliza a ordem jurisdicional por atrasos na entrega da 

prestação jurisdicional, com a edição da lei Nº 89 de 24 de 

março de 2001 (Lei Pinto), que alterou o artigo 375 do Código 

de Processo Civil italiano, regulando a reparação de danos 

causados ante a transgressão de princípio da razoável duração 

do processo, muito embora não atenda plenamente à 

obediência dos ditames contidos no princípio da razoabilidade, 

preserva, pelo menos em parte, o respeito e/ou a contra 

prestação pelo atraso na prolação almejada. 

O fundamento da edição da referida lei deveu-se ao 

estado de penúria pelo qual a jurisdição italiana vinha 

passando em relação à aplicação do aludido princípio. 

Entretanto, a solução não passou de uma consequência 

congênere sobre o descumprimento da obrigação de fazer ou 

não fazer personalíssima, que se resolve em perdas e danos. 
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O espírito do princípio aqui tratado prende-se ao 

resultado almejado de duração adequadamente inscrita no 

tempo da soma dos prazos apostos objetivamente no 

procedimento. Indenizar por ato que se pretende obter ante a 

sua impossibilidade equivale à confissão de que o sistema 

falha de maneira risível, além de assentir com a insuficiência 

de que possa se fazer valer a imposição da razoabilidade. 

Por certo que, o referido princípio assume o caráter de 

garantia constitucional e nessa concepção há de ser 

manifestado, a fim de que tal efeito se verifique. 

O vínculo lógico e jurídico que norteia a aplicação do 

princípio reside na própria essência do equilíbrio do poder 

soberano do Estado. A desatenção, pura e simples desse 

preceito implica na injustiça que a demora preside e na 

desarmonia social tão cara e tão difícil de atingir, 

principalmente nos dias que correm. 

De forma objetiva não se há falar em Estado cujos 

agentes do poder estejam em equilíbrio quando uma de suas 

funções não encontra ensejo de executar convenientemente os 

misteres que lhe são próprios. 

De uma forma ou de outra, haverá sobrepoder de uma 

das funções em relação à outra e o desiderato de bem-estar 

social estará comprometido, com a implantação de injustiça 

que culminará obrigatoriamente na diminuição de direitos e 

prerrogativas entre as camadas sociais. 

Não prestar a tutela jurisdicional em tempo razoável, 

mesmo que com certa dose de compreensão do jurisdicionado, 

redunda na demonstração de insuficiência sistêmica e de 

ineficiência objetiva de prestação inerente ao Estado 

democrático de direito e o efeito de impeli-lo a barbárie. 
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Neste caso, a entrega tardia da prestação jurisdicional 

traduz-se em resultado da morosidade, não em sua causa, a 

não ser no particular do efeito cumulativo de incremento, que 

robustece a tardança porque o serviço é prestado em 

destempo. 



67 
 

CAPÍTULO III 

O judiciário brasileiro conjunto histórico e formação 

O Judiciário se organiza de forma a possibilitar que os 

sujeitos de direitos interajam perante a autoridade detentora do 

exercício do poder estatal exclusivo de impor coercitivamente a 

solução do litígio resultante de relações sócio-jurídicas. 

Os desenvolvimentos histórico e político do Judiciário 

brasileiro encerram elementos de identificação das origens 

mais remotas do problema aqui debatido. 

A concentração do poder político, bem assim algumas 

peculiaridades que foram se incorporando nos identificadores 

sociais e culturais do povo brasileiro tiveram, em razoável 

número de casos, nascedouro na forma pela qual as Cortes 

portuguesas instalaram e mantiveram a justiça na colônia; 

prosseguiram elas após a independência brasileira, num 

suceder de preceitos que muito colaboraram para o perfil 

existente nos dias que correm. 

Em especial, o contingente humano merece privilégio de 

análise enquanto destinatário do resultado do exercício do 

poder soberano estatal, assim como as relações havidas por 

interferência direta das elites políticas e sociais sobre a 

organização do judiciário e as instituições jurisdicionais. 

O grupo humano, para os contornos deste trabalho, se 

identifica com os sujeitos do processo em sua acepção mais 

ampla, ou seja, todo aquele que de alguma forma participe da 

relação processual35. 

                                                           
35 Arruda Alvim. Manual de direito processual civil. (2005) Vol. 2. p. 17. Editora RT. São 
Paulo 
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No tocante aos elementos materiais, estão envolvidos 

todos aqueles que estejam inseridos no contexto da entrega da 

tutela jurisdicional, o que se identifica com as instalações 

físicas do Judiciário, aí compreendidas localização, prédios, 

acesso, comodidade e facilidade de compreensão do que numa 

sede física, onde se labore a justiça, se possa identificar como 

seus componentes materiais, a aplicação de tecnologia 

adequada a possibilitar os meios dinâmicos de comunicação e 

informação, com larga aplicação dos meios virtuais e Rede 

Mundial de Computadores. 

Incorpora-se nesse contexto um elemento ideal, ou 

imaterial, qual seja, a qualidade do serviço e sua excelência, 

objetivamente indicada quanto à satisfação e à eficiência da 

prestação deste serviço. 

Do conjunto de elementos necessários à entrega da 

prestação jurisdicional a tempo e tecnicamente escorreita, 

passa doravante a ser tratado, salientando-se a interação que 

entre todos eles há de se manter, muito embora a questão não 

seja tão simples como à primeira vista se apresenta. 

A consideração de que o resultado final da prestação 

jurisdicional convirja em ato que passa pela necessária 

cooperação de atividades e especialidades nas quais 

necessariamente o magistrado, por exemplo, não precisa ser 

perito, por se tratar de função diversa da jurídica, como a 

administrativa e de organização cartorária, acabam, quando se 

apresentam como inerentes aos seus afazeres cotidianos, a 

favorecer demanda de tempo consumida por profissionais que 

deveriam estar ocupados com outras tarefas, mas que 

investem tempo para a consecução de atividades estranhas à 

sua função primordial. 
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Essas questões, aliadas aos demais temas que 

envolvem o centro da discussão deste trabalho, serão 

doravante analisadas e postas em exame, a fim de que se 

identifiquem as peculiaridades do problema aqui discutido. 

As considerações a seguir lançadas não buscam 

analisar a estrutura da organização judiciária brasileira, mas, a 

partir de sua composição, em confronto com os demais 

elementos de análise do problema central deste trabalho, 

almejam verificar se a estrutura atual de sua formação 

incrementa ou não o avolumar do fenômeno. 

A composição do judiciário brasileiro encontra 

fundamento teleológico e subsídios histórico-evolutivos de 

composição e funcionamento e identifica, senão a totalidade 

das razões, pelo menos a evolução histórica e política da 

formação e desenvolvimento da função jurisdicional. 

A história, no caso brasileiro, conduz a linha de 

acontecimentos, seus fundamentos políticos e de exercício de 

poder que explicam de forma precisa os resultados que se 

foram colhendo ao longo dos séculos, desde a sua embrionária 

implantação, 1533. 

Não causa estranheza no espírito cientifico que o 

acúmulo de dificuldades experimentadas pelo povo brasileiro e 

toda classe jurídica com os desacertos político-administrativos 

verificados ao longo das décadas se apresentem na forma de 

descrédito, morosidade e desprestígio da gama de direitos 

declarados na Constituição, sem que possam eles ser 

exercidos em sua plenitude.  

A história expõe claramente as origens dos problemas 

que possivelmente não se teriam instalado com profundos 

sofrimentos para a sociedade brasileira se os interesses 
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isolados e imediatos não tivessem sido prestigiados pelas 

classes políticas, nas quais se incluem a jurídica. 

No exame do sistema jurisdicional brasileiro, cujo 

funcionamento aponta basicamente caráter piramidal, partindo-

se de sua base de meios de acesso, mais ou menos amplos, 

de tempos não muito remotos para os dias atuais, com maiores 

facilidades que há trinta anos, constata-se que as dificuldades 

de acesso e o alijamento das populações foi sempre uma 

constante deprimente. Desde a sua instalação ao tempo da 

colônia portuguesa, a intenção sempre se manteve voltada 

para o exercício de poder opressor, e poucas vezes 

democrático ou de prestígio à paz social e política da nação. 

O exame dos períodos historicamente mais destacados 

e conhecidos impõe a necessidade de exposição a fim de que 

se possa concluir, com fundamentos históricos e políticos 

adequados, às propostas anunciadas neste trabalho. 
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1. O desenvolvimento histórico da organização 

judiciária brasileira – a colônia 

Foi a partir de 1533 que se deliberou pela colonização 

(exploração) das terras descobertas. D. João III nomeou 

Martim Afonso de Souza para proceder à colonização 

atribuindo-lhe poderes extraordinários, inclusive jurisdicionais, 

para julgar questões civis e criminais, com exceção de pessoas 

de distinção36. 

A divisão em capitanias foi definida no ano seguinte, 

atribuindo-se aos donatários as funções jurisdicionais civis e 

criminais. 

As condições de terra inculta fizeram os donatários 

autênticos administradores gerais, confundindo-se as funções 

administrativas, jurisdicionais e, consequentemente políticas. 

Além, pois, das prerrogativas e atribuições ordinárias da 

administração e política, os donatários gozavam de 

competência para processar e julgar questões criminais de 

pessoas não gabaritadas (peões, escravos e gentios), com 

penas que podiam variar da prisão ou degredo de até dez 

anos, sem apelação ou outro recurso para as cortes 

portuguesas. 

Os donatários podiam interferir nas eleições dos juízes 

e oficiais dos conselhos das vilas, além de estarem investidos 

nos poderes jurisdicionais de segunda instância de toda a 

Capitania. 

Como se percebe, os poderes atribuídos a essas 

pessoas extrapolavam em muito as regras das Ordenações 

                                                           
36 Pedro Calmon. (1963). História do Brasil. p.142, Vol. 1. 
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Vigentes, estando limitados seus poderes apenas no que se 

relacionasse a pessoas fidalgas e representantes clérigos. 

Essa forma de delegação quase ilimitada de poderes 

enraizou-se no Brasil com tamanha intensidade que se sentem 

seus efeitos danosos até os dias que correm. 

A constatação de improficuidade do sistema até então 

empreendido37 levou o soberano português a reformar a 

estrutura administrativa e, por conseguinte, jurisdicional. Foi 

então criado o Governo Geral com um governador geral, chefe 

de governo e representante do rei em terras brasileiras, um 

provedor-mor para os cuidados da fazenda, um capitão-mor 

para a guarda das costas da colônia, posteriormente um 

alcaide-mor e um ouvidor geral, com a atribuição de dirigir a 

justiça local. 

Para os fins deste trabalho interessam as atribuições do 

Ouvidor Geral38. Pero Borges foi seu primeiro representante39; 

tinha funções tanto originárias quanto recursais, decidindo em 

única e última instância, conforme o caso. 

Sua competência se estendia nas esferas cível e 

criminal, não tendo que dar apelação ou agravo à Casa de 
                                                           
37 Almeida Júnior, João Mendes de. (1901). O processo criminal brasileiro. p. 135/136. 
38 Eram suas atribuições: “a) nas causas cíveis, até cinco léguas em derredor do distrito onde 
estivesse: – por ação nova, tinha a alçada até dezesseis mil, reis nos bens de raiz e até vinte 
mil, reis nos bens moveis, sem apelação ou agravo, e para quantia superior devia dar, pelo 
excedente, apelação ou agravo para a Casa da Suplicação de Lisboa; – na segunda instância, 
o ouvidor conhecia das apelações e agravos interpostos pelos ouvidores de capitania e 
capitães-mores do seu distrito; b) Nas causas crimes, até cinco léguas em derredor do distrito 
onde estivesse: – singularmente, tinha alçada para impor pena de açoite a escravos e peões, 
degredar para fora do seu distrito os escravos, peões e até pessoas de mor qualidade, e bem 
assim tirar as devassas, anualmente, não só designadas nas Ordenações, como também outras, 
acerca do contrabando do pau-brasil, comércio ilícito com estrangeiros, descimento de índios 
e de homens casados com mulheres ausentes no reino por mais tempo do que o permitido nas 
leis. Juntamente com o governador, tinha o auditor alçada para impor a pena última a 
escravos e peões em certos crimes ferozes, e conceder perdões duas vezes por ano, durante o 
Natal e Endoenças” (quinta-feira Santa) Mathias, Carlos Fernandes. (2009). Notas para uma 
história do judiciário no Brasil. p. 59. 
39 Lopes, Paulo Guilherme de Mendonça, et Rios, Patrícia. (2009). Justiça no Brasil – duzentos 
anos de história. p. 21. 
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Suplicação em Lisboa, a não ser excepcionalmente, isto é, com 

relação a questões de direito que tivessem como partes 

fidalgos e clérigos e estavam submetidos aos ditames das 

Ordenações Manuelinas, vigentes à época4041  

Pode-se afirmar com certa dose de certeza que, 

efetivamente, a administração a justiça no Brasil tem seu início 

propriamente dito a partir desse fato, porque até então a 

administração geral se confundia com a da justiça, graças ao 

seu caráter incipiente e em decorrência de que as funções se 

confundiam na pessoa do Governador Geral42. 

A experiência da corte portuguesa em relação à 

administração de porção territorial tão vasta fez com que, em 

1573, o que era um único território administrativo se tornasse 

dois. Foi o que ocorreu com a criação de dois governos gerais: 

um que se distinguia de Porto Seguro em direção ao norte e 

outro desse ponto para o sul. No primeiro a capital era São 

Salvador, e no sul, o Rio de Janeiro. 

Criaram-se então as cortes de Relação da Bahia e do 

Rio de Janeiro, só que as criações de um e outro tribunal não 

se deram imediatamente, distanciando-se uma da outra em 125 

anos, porque o Tribunal do Rio de Janeiro foi instalado apenas 

em 1751. 

Desde 1712, porém, em decorrência da enorme 

influência exercida pelos donatários e Governadores Gerais, a 

justiça acabava se confundindo com a administração, o que 

culminava com desmandados de todo gênero. 

                                                           
40 Almeida Júnior, João Mendes de. (1901). Op.cit, 135/136. 
41 Mathias, Carlos Fernandes. (2009). Op. cit, p. 63 
42 Pedro Calmon. (1963). Op. cit. p. 160/163, Vol. 1. 
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O corregedor agia de forma monocrática, o que causou 

manifestações de abuso de poder, comprometendo a eficiência 

e a honestidade das decisões. 

Essa conjuntura fez surgir a Carta Régia de 1712, que 

declarava a independência das ouvidorias em relação aos 

Governadores Gerais. Aquelas responderiam a partir daí à 

Relação da Bahia e aos tribunais de Lisboa, conforme o caso 

de competência de cada uma delas. 

A questão de colegialidade das decisões dos tribunais é 

assunto de enorme importância, pois que, para coibir abusos 

dos julgadores monocráticos da colônia, Felipe II determinou 

que fosse instalado na Bahia o tribunal de Relação do Brasil – 

Relação da Bahia (1587), instalado em 1609 e efetivado 

apenas em 1652, após marchas e contramarchas entre a 

instalação e sua supressão em 1626, em razão dos interesses 

locais dos Governadores Gerais em favor das decisões 

monocráticas mais facilmente orientadas43. 

Por volta de 1640 surgiram na Bahia os juízes do povo 

eleitos para os juizados de primeira instância, fenômeno que 

deixou de existir somente no primeiro Império por volta de 

1830. 

O transcorrer do Século XVI mostrou preponderância de 

juízes monocráticos e uma enorme influência dos 

Administradores da época, fazendo com que se confundissem 

as funções administrativas e jurisdicionais, como ficou 

acentuado acima. 

A partir de então, uma estrutura preponderantemente 

monocrática e sujeita a uma série de interferências dos 

                                                           
43 Martins Filho, Yves Gandra da Silva. (1999). ). Evolução histórica da estrutura judiciária 
brasileira Revista virtual jurídica, Vol. 1, nº 5.  p. 03. 
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capitães sobre os juízes em proveito dos interesses daqueles 

em razão da forma pela qual era organizada a jurisdição da 

época, tendo na base os juízes ordinários e juízes de fora (1ª 

instância - estes nomeados pelo rei para fazer cumprir as leis 

régias), com possibilidade recursal para o Ouvidor da Comarca 

(juiz monocrático) e por fim o Ouvidor Geral, que tinha sede de 

juízo na Bahia, tendo entre suas atribuições a função de 

administrar a justiça no Brasil. 

Apesar de se poderem encaminhar recursos para a 

Corte de suplicação em Portugal, o fato é que até a 

constituição de Corte de Relação no Brasil, especificamente na 

Bahia (a partir do Século XVI), o poder dos ouvidores era 

quase absoluto e submetido aos interesses dos 

administradores gerais da colônia. 

Essa dificuldade somente passou a ser resolvida com os 

juizados colegiados, ou Casas de Relação, que funcionavam 

em primeiro lugar na Bahia como visto antes e posteriormente 

no Rio de Janeiro, isto em 1751. 

Interessante ressaltar que o título dos juízes em 

colegiado da época era o de desembargador, funcionando em 

turmas (mesas) de três ou dois deles. 

Originalmente, convém dizer, os desembargadores 

recebiam tal nomenclatura porque despachavam diretamente 

com o rei e desembaraçavam as questões postas em decisão 

por apelo régio. 

As distâncias a serem vencidas pelas partes, em seus 

recursos e feitos, eram enormes e maiores as dificuldades de 

comunicação e locomoção entre as capitanias do norte e do sul 

para irem ter com a autoridade máxima da jurisdição, com sede 

na Bahia. 
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Foi por tal razão que se criou, ainda no século XVIII, a 

Junta de Justiça do Pará, com competência para conhecer e 

julgar questões em grau recursal de menor complexidade, 

vindo outras semelhantes a serem criadas posteriormente. 

As fórmulas de composição admitiam a presidência pelo 

Governador da província, um juiz de fora, um juiz ordinário, um 

intendente e três vereadores eleitos para composição dos 

cabildos de então. 

A despeito do que ocorreu no final do Século XX, os 

juízes ocupavam postos em primeira e segunda instâncias (lei 

dos juizados de Pequenas Causas da Lei n°.7244/84). 

A semelhança não chega ao ponto de identificação nem 

da função nem da atribuição, mas a composição envolvendo os 

julgadores de primeira instancia como os juízes ordinários e 

dos juízes de fora e do colégio recursal consequente. 

Subsequentemente, implantaram-se os juízes de 

vintena, assim designados porque nos locais onde havia uma 

vintena de famílias instituía-se um juiz. Distinguia-se 

tipicamente como juiz de primeira instância (juiz de paz), com 

competência para pequenas causas julgadas em único grau 

jurisdicional. 

A forma pela qual era praticada a judicatura nessa 

situação relembrava os julgamentos verbais do período 

romano, uma vez que não se reduzia a escrito os atos 

processuais ou a sentença. 

A diferença entre os juízes de fora e os juízes ordinários 

residia no fato de que estes eram eleitos pelo povo da 

localidade, tendo competência formalmente municipal, e os 

segundos, nomeados pela autoridade real com a precípua 
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atribuição de substituir o ouvidor, na prática de fazer respeitar 

a lei régia44. 

Ao tempo da colônia, o sistema jurisdicional português 

comportava as cortes de segunda instância (especificamente 

no Brasil a Relação da Bahia e a Relação do Rio de Janeiro), 

podendo ainda se recorrer em apelo para a Casa de 

Suplicação, com sede em Lisboa, que tinha a função de 

uniformizar a aplicação do Direito Português. Todavia, recorria-

se a fim de se pedir clemência ao Desembargo do Paço, que 

como se disse antes, provocava a intervenção do 

desembargador respectivo, que despachava diretamente com o 

rei assuntos da competência deste, quando se tratava de pena 

de morte e de degredo. 

Em continuação, instituíram-se as justiças especiais 

para conhecer e julgar as questões militares, com as Juntas 

Militares e Conselho de Guerra, Juntas da Fazenda para os 

assuntos tributários e alfandegários e Juntas do Comércio para 

julgar as questões oriundas do comércio, rurais, navegação e 

industrial45. 

 

                                                           
44 Martins Filho, Yves Gandra da Silva. (1999). Op. cit. Vol. 1, nº 5,  p.6. 
45 Almeida Júnior, João Mendes de. (1901). Op.cit,  139 
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2. O início da independência jurisdicional brasileira 

– o período joanino 

Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, 

algumas modificações decisivas acabaram se realizando na 

organização judiciária do reino português e, por consequência, 

na colônia, que passou a ser reino unido. 

Foi então que apenas no ano de 1808 a Corte de 

Suplicação passou a ter sede no Rio de Janeiro, com 

competência máxima sobre questões constitucionais. A Mesa 

de Desembargo do Paço e da Consciência e Ordens, com as 

mesmas competências anteriormente referidas. O Intendente 

Geral de Polícia para quem se remetiam recursos com a 

finalidade de decisão sobre a soltura ou prisão de presos para 

investigação. 

A Corte de Suplicação substituiu a Relação do Rio de 

Janeiro, cumulando competência para conhecer e julgar 

questões advindas da Relação da Bahia e assumiu o nome de 

Superior Tribunal de Justiça, mudando-se o centro do poder 

judiciário da época de Lisboa para a colônia46. 

Essa mudança identifica o instante no qual se 

concretiza a independência jurisdicional do Brasil em relação à 

coroa portuguesa, uma vez que foi a partir desse ponto 

cronológico que a jurisdição brasileira deixou de se submeter à 

hierarquia de Portugal. 

Havia uma necessidade evidente de deslocar o centro 

do poder de Lisboa para o Rio de Janeiro, sendo uma destas a 

                                                           
46 Lopes, Paulo Guilherme de Mendonça, et Rios, Patrícia. (2009). Justiça no Brasil – duzentos 
anos de história. p.27. 
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implantação de última instância da Justiça em todo o reino, o 

que se deu no Brasil. 

Dessa realidade vê-se pelos fatos subsequentes 

havidos que a revolução liberal, impondo o retorno de D. João 

VI a Portugal culmina com o decreto posterior de reversão das 

competências do tribunal máximo do Rio de Janeiro e a 

independência política do Brasil em razão desses fatos47. 

A competência da Intendência Geral de Polícia era de 

imediata revisão, tanto sob o aspecto dos recursos 

apresentados pelos aprisionados como pelos próprios juízes 

criminais. 

Originado no Alvará de 1760 em Portugal, o intendente 

geral de polícia gozava de competência jurisdicional alargada, 

atribuindo-se-lhe a supervisão e o cumprimento de leis e 

regulamentos policiais, exercendo atividade “sobre todos os 

crimes de armas proibidas, insultos, conventículos (reuniões 

clandestinas de conspiradores, por exemplo), sedições, 

ferimentos, latrocínios, morte e outras que os corregedores e 

juízes criminais cumpriam julgar, velando por que tais juízes 

fossem diligentes ao enviar os processos (quando fosse o 

caso), à Casa de Suplicação. Preparados os processos, eram 

remetidos ao intendente geral e este, em os achando 

conformes, remetia-os aos corregedores dos crimes da corte, 

para serem os réus sentenciados em Relação”48. 

A pretensão básica de sua instituição, ou diga-se 

melhor, reedição, foi a de separar as atribuições da polícia e as 

do judiciário, o que, sem dúvida, constituiu-se num dos pontos 

de saliência do período joanino. 

                                                           
47 Lopes, Paulo Guilherme de Mendonça, et Rios, Patrícia. (2009). Justiça no Brasil – duzentos 
anos de história. p.25 
48 Mathias, Carlos Fernandes. (2009). op. cit.. p.116. 



80 
 

Feita essa menção, não se pode deixar de verificar qual 

a sua efetiva e imediata atribuição, isto é, a de reprimir tanto 

questões de menor importância, como a mendicância ou a 

vadiagem, como as sedições, complôs e revoltas. 

O sistema funcional prático era bem simples, porque 

previa o cadastro de todas as pessoas por meio de livro próprio 

que se preenchia com os informes profissionais e religiosos 

das pessoas das vilas. 

Assim, as prisões feitas pelos seus titulares não podiam 

ser revogadas mantendo-se tais poderes inclusive na vigência 

da Carta de 1824, malgrado os direitos individuais que nela se 

punham como irrevogáveis (arts. 7º e 179)49.  

Havia ainda a Real Junta do Comércio instituída e 

regulamentada pelo Decreto de 23 de Agosto de 1808, com 

competências aumentadas de instituição, semelhantes à 

anteriormente referida. 

A estrutura foi-se complementando ao longo desse 

tempo, mantendo-se fundamentalmente o que se verifica em 

todas as culturas, isto é, uma corte máxima com competência 

para conhecer e julgar matérias constitucionais, cortes 

inferiores com poderes especiais para apreciar tanto litígios de 

privilégios legais como era o caso das autoridades 

eclesiásticas50 e fidalgos, como os Juízes Conservadores da 

Nação Britânica, que tiveram duração entre os anos de 1808 

(Decreto de 04.05.1808) e 1831, quando deixaram de existir 

por força da Lei Imperial de 07.1251. 

                                                           
49 Mathias, Carlos Fernandes. (2009).Op. cit.. p. 117. 
50 ORDENAÇÕES Manuelinas, Segundo Livro Título Primeiro. 
51 Martins Filho, Yves Gandra da Silva. (1999). Op. cit. Vol. 1, nº 5.  p. 05. 
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Saliente-se a esse respeito especificamente, que as 

normas jurisdicionais em toda a história portuguesa, e de certa 

maneira até os dias atuais no Brasil, de um modo geral, 

sempre acrisolaram os foros privilegiados em razão de casta 

social, religiosa e administrativa ou política, o que não se 

coaduna totalmente com o Estado Democrático de Direito, 

porque tendem a se estender a casos nos quais o privilégio se 

mostra odioso por servir de autêntico meio de preservação de 

interesses particulares adversos ao interesse público. 

Na mesma ocasião, assomou-se a especialidade das 

justiças Militar, com o Conselho Superior Militar (Alvará de 

01.04.1808) e a Intendência Geral de Polícia (Alvará de 

10.05.1808), com competência sobre os juízes criminais de 

Primeira Instância e Real Junta do Comércio, Navegação, 

Indústria (Alvará de 23.08.1808). 

O Alvará de 10 de Maio do ano da chegada das Cortes 

Portuguesas ao Brasil definitivamente impôs a separação de 

fato entre Brasil e Portugal 
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3. O primeiro império 

A composição do judiciário pré-independência mantém 

as características lusitanas, o que se modificará com o Império 

e a Constituição de 1824, uma vez que nos termos do Título VI 

dispunha existir, a partir de então, o Supremo Tribunal de 

Justiça (art. 163), com a competência que se lhe atribuía (art. 

164). 

Respondendo pela primeira instância estavam os juízes 

de Direito (art. 152 e 153) e de Paz (art. 161 e 162), que eram 

eleitos da mesma forma e por mandatos iguais aos vereadores. 

Aos juízes de Paz cabia a tentativa de reconciliação 

(conciliação latu sensu), sem a qual não era dado pleitear em 

juízo52. 

A lei a que se referia o artigo 162 da Constituição 

Imperial foi editada em 1827 e regulamentou suas funções. 

Para a justiça dita comum, havia os Juízes de Direito 

nomeados pelo Imperador, a quem cabia o conhecimento e 

julgamento dos feitos cíveis e criminais. 

Essa dualidade de judicaturas tem sua explicação na 

formação cultural e intelectual das elites e do povo em geral 

daquela época, uma vez que se considere que era a elite muito 

bem preparada culturalmente sob o aspecto educacional, mas 

que, o povo encontrava-se submetido ao analfabetismo. Assim, 

enquanto a população em 1823 era de 5.025.00053 pessoas, 

aproximadamente 929.000 eram alfabetizadas, o que leva a 

                                                           
52 Esta forma prévia de tentativa de conciliação mostrou-se de tal forma improfícua que foi 
abandonada na reforma havia em 1871. 
53 IBGE. Brasil 500 anos - http://www.ibge.gov.br/brasil500/index2.html. - acessado em 
07.08.2011. 
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concluir que para a população minoritária alfabetizada, o ideal 

era o acesso à justiça que melhor lhe servisse aos interesses. 

Competia ao Juiz de Paz: 

...conciliar as partes antes da demanda, processar e 
julgar as causas cíveis cujo valor não excedesse a dezesseis 
mil-réis; manter a ordem nos ajuntamentos (reuniões públicas), 
dissolvendo-os no caso de desordem; pôr em custódia os 
bêbados durante a bebedice; corrigi-los por vício e turbulência 
e as prostitutas escandalosas, obrigando-os a assinar termo 
de bem viver, com a cominação de penas; fazer destruir os 
quilombos; fazer autos de corpo de delito; interrogar os 
delinquentes, prendê-los e remetê-los ao juiz competente; ter 
uma relação dos criminosos para fazer prendê-los; fazer 
observar as posturas policiais das câmaras; informar o juiz de 
órfãos sobre incapazes desamparados e acautelar suas 
pessoas e bens, enquanto aquele não providenciasse; vigiar 
sobre a conservação das matas públicas e obstar nas 
particulares ao corte de madeiras reservadas por lei; participar 
ao presidente da província quaisquer descobertas úteis que se 
fizessem no seu distrito (minas); procurar a composição das 
contendas e dúvidas sobre caminhos particulares, 
atravessadouros e passagens de rios ou ribeiros, sobre uso 
das águas empregadas na agricultura ou na mineração, dos 
pastos, pescas e caçadas, sobre limites, tapagens e cercados 
das fazendas e campos, e sobre os danos feitos por familiares 
ou escravos; dividir o distrito em quarteirões que não 
contivessem mais de vinte e cinco fogos.5455  

 

Essas particularidades davam ao Juiz de Paz a 

possibilidade de resistir, de certa forma, ao absolutismo 

reinante na época, uma vez que eram eleitos, haviam assumido 

parte das atribuições judicantes dos vereadores e tinham maior 

influência entre os populares do que entre a elite da época. 

A proximidade popular e os meios de que dispunham 

para solucionar questões, tanto civis como criminais, fizeram 

do Juiz de Paz uma autoridade prestigiada, tanto no seio 

popular como político. 

                                                           
54 Rodycz, Wilson. (2002). 06.01.2003 e aprovado em 13.03.2003. Este ensaio é um resumo do 
segundo capítulo da dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em Direito da UNISINOS. 
55 Nos termos da lei de 15.10.1827. 
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Assim sendo, rivalizavam com os juízes de Direito, 

guardando recíprocas disputas, desde as de ordem política até 

as administrativas da jurisdição. 

Com a entrada em vigor do Código Criminal de 1831, a 

grande modificação jurisdicional em sua organização se 

processou, pois foram extintas as ouvidorias, os juízes de fora 

e os juízes ordinários. Mantiveram-se, todavia, as jurisdições 

especiais militar, nos crimes exclusivamente militares, e a 

jurisdição Eclesiástica, nas questões estritamente de ordem 

religiosa.  

Foram suprimidos os cargos de governador e de 

chanceler das Relações, passando os tribunais a serem 

presididos por um dos desembargadores, não mais tendo lugar 

os inquiridores de entre primeira e segunda instância. 

Equacionava-se então o problema da atuação política 

do poder Judiciário nos moldes mais voltados para a tripartição 

de poderes, como atualmente se tem. 

A estrutura da Segunda Instância contava com os 

Tribunais de Relação nas Províncias, competentes em grau de 

recurso para as revisões sentenciais e decisões interlocutórias. 

Como visto anteriormente, o Supremo Tribunal de 

Justiça, composto por dezessete (17) Ministros equivalia à 

antiga Casa de Suplicação, aglutinando em seu conteúdo de 

atribuições as funções do Desembargo do Paço e da Mesa da 

Consciência e Ordem, que restaram extintas56.  

Por força da entrada em vigor do Código Criminal no 

início da década de 1830, institui-se a figura do Juiz Municipal, 

nomeado a cada triênio, por meio de lista tríplice concebida 

                                                           
56 Martins Filho, Yves Gandra da Silva. (1999). Op. cit. Vol. 1, nº 5,  p. 05. 
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nas Câmaras Municipais, devendo ostentar o curso de 

bacharelado em Direito, escolhidos entre advogados 

experientes ou outras pessoas que gozassem de bom conceito 

perante a comunidade. Sua competência territorial era 

municipal, devendo ainda substituir os Juízes de Direito em 

seus impedimentos e faltas5758. 

O juiz de direito, por fim, passou a substituir os Juízes 

de Fora e complementava a tríade de magistrados competentes 

para conhecer e julgar questões litigiosas em primeira 

instância. 

Essa estrutura emprestava à justiça acesso muito mais 

efetivo do que o experimentado no final do período colonial. 

De outra parte, os poderes e a influência do juiz de paz 

sofreram pesado revés com a reforma jurisdicional que se deu 

em 1841, que praticamente diminuiu a quase nada as 

atribuições desses magistrados. 

Como se percebe, o processo de unificação das 

atribuições do juiz de Direito passou por consistente processo 

de aglutinação, segundo o qual o número de magistrados que 

atendia à população diminuiu na medida em que, esta crescia e 

os interesses em conflito passaram a ser tratados 

especialmente pelos juízes togados sob os rigores formais do 

processo de então, em visível desproporção entre volume de 

processos e acesso à justiça pelas camadas menos 

favorecidas. 

 

                                                           
57 Mathias, Carlos Fernandes. (2009). Op. cit.  p. 140. 
58 Almeida Júnior, João Mendes de. (1901). Op. cit. p. 169 
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4. A regência e o segundo império 

As dificuldades enfrentadas pela abdicação de D. Pedro 

I são conhecidas de forma que não serão tratadas nestas 

linhas. Contudo, mostra-se interessante anotar que se tratou 

de período no qual, houve arrefecimento de ânimos e as 

providências de cunho político e jurisdicional voltaram-se para 

que se coibisse, manifestações políticas que viessem a fazer 

periclitar a ordem estabelecida. 

O tom liberal do Código Criminal de 1831, como dito 

antes, trouxe uma série de modificações, mas que ofereciam 

garantias individuais capazes de permitir maior liberdade de 

expressão, muito embora ainda no tempo de D. Pedro I a 

imprensa tivesse sofrido algumas restrições em função da lei 

respectiva que se tinha feito submeter. 

Tudo culminou com a promulgação da lei de 03 de 

Dezembro de 1841, após longo e candente debate 

parlamentar,59 com o regulamento nº120 de 31.01.1842, com a 

instituição do cargo de Chefe de polícia cujos titulares seriam 

escolhidos entre desembargadores e juízes de Direito, bem 

como os delegados e subdelegados escolhidos dentre juízes e 

cidadãos de aceitação obrigatória. 

Isso praticamente reduziu a nada as atribuições dos 

Juízes de Paz, pois que, os funcionários policiais acabaram 

exercendo as funções não apenas administrativas, como 

jurisdicionais, além de excluir a participação das Câmaras 

Municipais na indicação dos Juízes Municipais. 

                                                           
59 Almeida Júnior, João Mendes de. (1901). Op.cit. p. 173/186 
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Com outro de seus efeitos ampliou as atribuições dos 

Juízes de Direito e extinguiu as Juntas de Paz, que serviam de 

tribunal de apelação para crimes de até seis meses de prisão60. 

Todos os esforços voltaram-se, em suma, para a 

concentração do poder do Estado de coibir as manifestações 

sociais e de, em determinados casos, agir contra as revoltas 

(que foram inúmeras nesse período). 

Ilustrativo o comentário de Geminiano de Franca61: 

Os espíritos autoritários cedo revoltaram-se contra a 
orientação liberal do Código do Processo e o Ministro da 
Justiça, em 1835, em seu relatório pediu á Assembleia a 
reforma do Código de Processo, no sentido de restringir as 
franquias por ele instituídas. No ano seguinte, BERNARDO DE 
VASCONCELLOS mostrava a necessidade urgente da 
alteração de vários artigos, e AGUIAR PANTOJA, sugeria que 
fosse feita imediatamente a modificação do artigo 317, a fim 
de evitar "a impunidade a que dava lugar o aludido dispositivo, 
em razão de que a concessão de uma fiança no estado atual 
das coisas era sinônimo de absolvição". No período de 1832 a 
1840 foi sugerida pelo Governo a criação dos juízes de 
contrabandos, de sedição, conspiração e rebelião e o 
restabelecimento do Juízo dos Feitos da Fazenda; criaram-se 
por esse mesmo tempo as relações de Minas e de São Paulo; 
foi alterado o Código Criminal, quanto á pena a aplicar aos 
escravos; regulada a apresentação de recursos na instância 
superior, e fixada a competência cumulativa dos juízes de paz 
e dos juízes criminais, relativamente. 

 

A pretensão inicial de separar a polícia do judiciário, 

com as reformas de 1841, não atingiu seu objetivo maior, que 

se identificava principalmente com a separação funcional de 

uma e outro. As necessidades políticas de manutenção da 

ordem e a coibição de comportamentos ditos atentatórios 

contra o império fundamentaram o recrudescimento da forma 

de lidar com as liberdades políticas e de expressão, 

                                                           
60 Almeida Júnior, João Mendes de. (1901). Op. cit. p. 787. 
61 Franca, Geminiano de. (1931). O poder judiciário no Brasil. p. 29.  
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culminando com o aumento exponencial de poder dos 

regentes. 

Com a promulgação do Código Comercial, em 

25.11.1850, promulgou-se também o do Regulamento 737, em 

razão da criação do Tribunal do Comércio. 

Reinou muita controvérsia sobre o referido regulamento, 

que muito embora tivesse estrutura moderna para a época, 

abdicava do tratamento processual das Ordenações Filipinas.  

Em 1871, depois de inúmeras disputas de ordem 

jurídica e política, voltam a ter vigência as ordenações no 

contexto processual civil. 

Assim, as Relações existentes ao cabo do Império 

foram se instalando paulatinamente até 1873, quando o quadro 

acima restou complementado com o Decreto 2342, de 1873, 

que autorizava o funcionamento de Tribunais de Relação em 

São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pará, Ceará, 

Mato Grosso e Goiás62. 

O Conselheiro Antonio Joaquim Ribas foi designado 

para elaborar uma consolidação das leis processuais que ficou 

pronta somente em 1876 e entrou em vigor, como um novo 

ordenamento processual, em razão de seu conteúdo científico 

avançado para a época. 

 

                                                           
62 Lopes, Paulo Guilherme de Mendonça, et Rios, Patrícia. op.cit. p.25 
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5. A república 

Excelente resumo histórico a respeito do período de 

transição entre a monarquia e a república está no trabalho de 

Carvalho de Mendonça, a respeito da Jurisdição: 

Ao proclamar-se a República, a organização judiciária 
do Brasil tinha em sua base o Juiz Municipal e de Órfãos, que 
julgava causas até o valor de 500$000 e preparava o processo 
de todas as outras. Sua jurisdição exercia-se no termo. 

Um ou mais termos constituía uma Comarca, com um 
Juiz de Direito, que julgava as causas preparadas pelo Juiz 
Municipal e os recursos dos despachos por aquele proferidos. 
Além dos recursos de tais despachos, decidia o Juiz de Direito 
dos que se interpunham das sentenças dos Juízes de Paz, nas 
pequenas demandas, até 50$000. Estes últimos juízes não 
entravam propriamente na organização judiciária, posto que 
lhes competisse a tentativa de conciliação das partes, sem a 
qual nenhuma causa podia ser iniciada. Sua existência era, 
entretanto, fundada na Constituição. 

Das causas julgadas pelos juízes de direito dava-se 
recurso para a Relação do Distrito, cujos juízes se intitulavam 
desembargadores. O Distrito podia compreender uma ou mais 
províncias. 

Na cúpula da organização achava-se o Supremo 
Tribunal de Justiça, cujas funções, além do processo e 
julgamento de certos funcionários, se resumiam na concessão 
de revista de feitos decididos pela Relação, nos casos de 
injustiça notória, ou nulidade manifesta. 

Tal era a organização judiciária do antigo regimen. 

Ao proclamar-se a República, existiam 687 juízes 
municipais; 622 juízes de direito em 586 comarcas, sendo que 
algumas as especiais podiam ser providas com mais de uma 
vara. 

As Relações eram as seguintes: 1ª a da Corte, 
compreendendo o Município Neutro e províncias do Rio de 
Janeiro e Espírito Santo: 2ª a de Belém, compreendendo Pará e 
Amazonas: 3ª a de S. Luiz, compreendendo Maranhão e Piauí: 
4ª a de Fortaleza, compreendendo Ceará e Rio Grande do 
Norte: 5ª a de Recife, compreendendo Pernambuco, Alagoas e 
Paraíba: 6ª a de S. Salvador, compreendendo Bahia e Sergipe: 
7ª a de S. Paulo, compreendendo S. Paulo e Paraná: 8a a de 
Porto Alegre, compreendendo Rio Grande do Sul e Santa 
Catharina: 9ª a de Ouro Preto, em Minas Gerais; 10ª a de 
Cuiabá, em Mato Grosso; 11ª a de Goiás, em Goiás. 

Esse sistema uniforme, enraizado no país, regulado 
por leis diferentes que em diversas épocas atenderam as 
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exigências sociais; aquela magistratura honesta, estudiosa, 
sempre disposta ao sacrifício, verdadeira civilizadora dos 
sertões inóspitos do Brasil formavam por sua reunião um 
objeto de veneração e respeito para todo o brasileiro patriota. 

Quando chegou a vez da reforma do sistema judiciário 
depois da República, o receio apoderou-se de todos. Ninguém 
podia prever o grau de sucesso que obteria a República nessa 
parte importante de sua organização63. 

 

Perdera-se a oportunidade de inovação definitiva do 

Judiciário no momento da Independência brasileira, por se ter 

mantido os juízes das casas de suplicação do Paço, sem que 

se manifestassem alterações importantes na organização 

judiciária e na sua concepção jurídica. 

Com o advento da República, melhor sorte não se teve, 

em razão de certa imutabilidade de sistema do Judiciário. 

De toda forma, foi apenas com a Constituição de 1891 

que o Poder Judiciário assumiu o caráter mais ou menos 

parecido com o que se tem nos dias de hoje, sem que, se 

alterasse a mentalidade jurisdicional de forma substancial. 

A República criou a Justiça Federal, implantando juízes 

federais sem, contudo, instalar os Tribunais Federais, previstos 

inicialmente6465. 

A morosidade em proceder junto aos feitos nos foros, 

especialmente daquela seção, o Poder Judiciário, foi objeto de 

estudos e de crítica da doutrina que pugnava pela instalação 

de tribunais inferiores66. 

                                                           
63 Carvalho de Mendonça, Manoel Ignácio. (1899). O poder judiciário no brasil. p. 80/81. 
64 Martins Filho, Yves Gandra da Silva. (1999). Op. cit. Vol. 1, nº 5.  p. 08. 
65 Mathias, Carlos Fernandes. (2009). Op. cit. pag. 223/224 . 
66 Carneiro, Levi (1916) Do poder judiciário federal. p. 14/15: 
Mas, entre nós, o principal remédio será, como foi nos Estados Unidos, a creação dos 
tribunaes inferiores. 
A questão foi alli muito mais simples porque a Constituição Americana não consignara, como 
a Argentina não consignou, os detalhes de pura organização judiciaria a que a nossa desceu. 
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Manteve-se a estrutura fundamental do Supremo 

Tribunal de Justiça, que passou a denominar-se Supremo 

Tribunal Federal, e ficou competente para conhecer e julgar 

questões relacionadas à Justiça Federal. 

Os tribunais do júri e de paz continuaram a ser eleitos 

pelo povo e manteve-se a figura dos juízes municipais, 

denominados de Juízes Distritais. 

Elemento de interesse, por sua relevância técnica, foi a 

implantação do sistema de controle difuso da 

constitucionalidade das leis, a partir da Emenda Constitucional 

de 03 de Setembro de 1926, resultado de reforma do 

Judiciário. 

Tentativas tinham sido realizadas em prol de que o 

Supremo Tribunal de Justiça declarasse o Direito legal em 

última instância em 1847, o que se repetiu em 1871, sem, 

contudo obter resultado prático67. 

O Supremo Tribunal Federal deixou passar 

oportunidades expressivas, ao longo dos primeiros anos da 

                                                                                                                                                         
Nem ao menos o numero de juizes da Suprema Corte ficou estabelecido — o que o Presidente 
HARBISON (Gouicmo e administration de los Estados Unidos, trad, hesp., pag. 395) 
lamentava, porque tem permittido varial-o ao sabor dos interesses politicos do momento 
(BRYCE, op. cit., vol. I, pgs. 275-276). Só a jurisdicção originaria ficou expressamente 
definida pela Constituição Americana; em gráo de recurso, ella varia conforme as 
determinações do Congresso (BLACK, Handbook, §§ 91-92). 
O Judiciary Act, de 24 de Setembro de 1789, institute, logo, 13 côrtes de districto e 3 de 
Circuito. Ainda ultimamente, em 1891, para facilitar o trabalho da Suprema Corte, crearam-
se tribunaes de recurso entre as Côrtes de Circuito e aquella Corto (Circuit Cours of Appeals), 
que, em regra, julgam  definitivamente. já se considera que estes tribunaes não produziram o 
resultado esperado para alliviar a Suprema Corte. Em 1903, a American Bar Association 
reclamava a instituição de uma nova Corte de Appellação em Washington para os casos de 
patentes de invenção e direitos autora es. Esses tribunaes inferiores — nove de appellação, 
nove de circuito, cerca de noventa de districto — têm sido considerados essenciaes. O 
Congresso não poderia deixar de os instituir ("STORY, Commentaries, paragrapho 
1.593) . O Senador SPOONER declarou-os de necessidade publica e ínsupprimiveis. "Si o 
Congresso aprovasse hoje — perguntava elle — uma lei abolindo todas as Corte5? de Circuito 
e de districto dos Estados Unidos, sem estabelecer outros tribunaes em logar desses, pôde 
haver duvida que a Suprema Corte declararia o acto inconstitucional e nullo?" (in BEARD, 
American Governments and Politics, 1911, pg. 295). 
67 Franca, Geminiano da. (1931). Op. cit. p. 44. 
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República, de exercício do poder político que a repartição de 

poderes lhe conferia como intérprete último da Constituição, 

quer por temor e submissão às pressões políticas 

contemporâneas, quer por dificuldades de romper com os 

modelos políticos arraigados e reminiscentes do segundo 

reinado68. 

O período da República Velha foi o de sobressaltos, 

Golpes de Estado, mas antes de tudo de sedimentação dos 

primados republicanos, que não se verificaram sem trazer 

contingente de corrupção e mazelas do exercício do poder 

político fora das instituições do Estado, que apenas problemas 

de ordem social e econômico fizeram manifestar. 

O resultante movimento de 1930, que fez extinguir o 

velho sistema, inaugurou, de outra parte, nova era, tanto de 

avanços como de problemas para a jurisdição, especialmente 

porque o Estado, sem deixar de ser oligárquico, imiscui-se no 

desenvolvimento do país, de maneira a ocupar espaços 

políticos69, sem, contudo, viabilizar ao Judiciário o exercício da 

parcela de poder que lhe cabia. 

A primeira grande modificação político-jurisdicional 

implantada por Getúlio Vargas foi a Justiça Eleitoral (Decreto 

nº.21076/24.02.1932), que fez instalar o Superior Tribunal 

Eleitoral em Maio do mesmo ano, para romper definitivamente 

com o sistema eleitoral carcomido e corrupto que se desenhara 

ainda no Segundo Império com a entrega dos registros e 

demais ordenações jurisdicionais aos juízes municipais eleitos 

por igual pelo povo70. 

                                                           
68 Koerner, Andrei. (1989) O poder judiciário no sistema político da primeira república. p.60 – 
Revista Usp. nº.59. 
69 Wolkmer, Antonio Carlos. (2002). História do direito no Brasil. p.111.  
70 Franca, Geminiano da. (1931). Op. cit. p. 47 
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O Superior Tribunal Eleitoral foi acolhido pela 

Constituição de 1934 e, apesar de mais antiga, a Justiça 

trabalhista foi instituída junto à administração, podendo-se 

dizer que a Justiça Militar passou a compor o Judiciário em 

1936. 

O Golpe de 1937, que extinguiu a justiça federal e 

eleitoral, institucionalizou definitivamente o Tribunal de 

Segurança Nacional, típico tribunal de exceção71, simplificando 

o Judiciário e retirando-lhe completamente a índole de entrega 

da tutela jurisdicional nos moldes democráticos e sob o 

exercício do poder político constitucionalmente deferido pelo 

diploma “revogado” de 1934. 

Com a Constituição de 1946, a ordem jurisdicional 

reassumiu seu caráter mais equilibrado, com o exercício do 

poder soberano do Estado pelos seus componentes políticos; 

voltou a Justiça Eleitoral, a Justiça Trabalhista ganhou foros 

jurisdicionais, malgrado mantida a formulação de tríplice 

composição ordinária, retomando a Justiça Federal agora com 

a criação do Tribunal Federal de Recursos, com competência 

para conhecer e julgar, em grau de recurso, as decisões 

primárias dos juízes federais, mantida a Justiça Militar. O 

Poder Judiciário reestruturado suportou até o golpe de 1964, e 

as vicissitudes do regime de exceção tornou com a 

qualificadora da violência exacerbada da tortura e do 

desmando, tão corruptores quanto devastadores, do exercício 

do poder político legítimo dos componentes do poder soberano 

do Estado. 

Inúmeros e profundos os prejuízos causados pelas 

ditaduras ao longo de todo o tempo republicano do Brasil, mas 

                                                           
71 Campos, Reynaldo Pompeu de. (1982). Repressão judicial no estado novo, esquerda e 
direita no banco dos réus. p. 40. 
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sem dúvida, o último surto deles, mostrou-se o mais 

pernicioso, que culminou com a promulgação da Constituição 

vigente a se manifestar frontalmente contra toda forma de 

opressão, reconheceu inúmeros direitos, que hodiernamente 

passaram a se incorporar no sistema normativo sem, contudo, 

ser respeitados, inclusive pelo próprio poder. 

O progresso havido com a Constituição de 1946, no que 

diz respeito ao Judiciário, com a possibilidade de se intentar 

ação direta de inconstitucionalidade sem prejuízo do controle 

difuso e a criação do Tribunal Federal de Recursos, sofreu 

enorme diminuição com o golpe de 1964, em especial pela 

sistemática eliminação das lideranças políticas e intimidação 

institucional sofrida pelo Judiciário nesse comenos, com 

cassação de Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

O que se convencionou denominar de Reforma do 

Judiciário, ocorrido em 1977 com o fechamento do congresso e 

criação do Conselho Nacional da Magistratura, impôs 

modificação que apenas fez diminuir ainda mais a possibilidade 

de expansão do poder político jurisdicional de maneira difusa, 

porquanto instituiu o poder de avocação do Supremo Tribunal 

Federal em relação a quaisquer casos jurisdicionais, ainda que 

não inseridos na sua competência constitucional. 

Como se percebe, apesar da Constituição vigente estar 

em constante modificação, debatendo-se ainda nas 

dificuldades que o desequilíbrio do poder em sua estrutura 

soberana manifestou ao longo de tantas experiências 

ditatoriais, encontra-se em vias de proceder à consumação de 

progresso que se mostra sedimentado na política equilibrada e 

calcada no aprumo científico inerente ao estágio de evolução 

positiva sem precedentes. 
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Elementos marcantes do período histórico aqui 

analisado de forma superficial demonstram claramente a 

preponderância dos interesses das elites em detrimento dos 

direitos da população. 

A constatação prática se dá pela verificação dos altos 

índices de exclusão social e política da população, que apenas 

na década dos anos 1950 passou, mui acanhadamente a haurir 

algum progresso de cunho político que lhe oferecesse 

melhores condições do exercício de direitos postos pela 

constituição vigente como essenciais. 

Sintoma dessa consideração está no reincidente 

privilégio das classes sociais de mais alto poder econômico, na 

concentração do poder e da renda ao longo de todo o império e 

da república, atingindo os dias atuais com minúscula 

viabilidade de que a população tenha condições de alcançar 

educação integral e mínimas condições socioeconômicas de 

auto-sustentar-se. 
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CAPÍTULO IV 

Questões relacionadas à morosidade 

As mais variadas causas são apontadas pela doutrina, 

bem como pela sociedade e estudiosos, como responsáveis 

pela demora na entrega da prestação jurisdicional. 

Os temas a seguir discriminados e um a um analisados, 

são os que mais amiúde se repetem, impondo, desta forma, 

seu exame. 

Não menos importante, a análise de outros elementos 

que não parecem à primeira vista se identificar como causas, 

mas que são verificados, uma vez que induzem interferir de 

forma incisiva, definitiva e advinda de fora para dentro do 

sistema jurisdicional. 

Busca-se analisar, em sequência, fatos que 

aparentemente não teriam ligação direta de causa e efeito, mas 

que, pela sua incidência e influenciação sobre os fenômenos 

conjunturais que se desenvolvem há algumas décadas, atuam 

como razão eficiente da resultante objeto deste trabalho. 

Inegavelmente, a humanidade tem passado, nos últimos 

decênios, por série enorme de alterações comportamentais 

relativamente à estrutura social. Os moldes nos quais gerações 

fundaram sua consciência individual e coletiva passaram a não 

mais servir para tipificar pretensões e ideais de vida. 

A sedimentação comportamental, que tinha o condão de 

condensar experiências e assim os comportamentos coletivos, 

passou a sofrer alterações sucessivas em intervalos temporais 

menores que aqueles que serviam de paradigma. 
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Sob o aspecto jurídico, as garantias constitucionais, 

direitos sociais e, em especial, a dignidade da pessoa humana, 

vêm sendo propaladas e incrementadas, e os surtos de 

desequilíbrio social e comportamental nunca se mostraram tão 

constrangedores e numerosos como nos últimos anos. 

Constitui-se uma Corte Internacional para conhecer e 

julgar crimes contra a humanidade. Buscam-se meios 

eficientes para a prisão e julgamento dos criminosos, 

especialmente ditadores e genocidas, como o que se passa 

presentemente no Mundo Árabe, África e Oriente Médio, com a 

queda de ditadores totalitários, déspotas e tiranos. Em 

contrapartida, matam-se inocentes nas escolas, gangues 

assumem o controle territorial e político em incontáveis 

sociedades, tanto no mundo desenvolvido como no em 

desenvolvimento, impondo comando paraestatal, que no mais 

das vezes o poder público se mostra impotente e incapaz de 

coibir. Grupos extremistas paramilitares se formam e, em nome 

de ideais religiosos, promovem genocídios em quadrantes 

mundiais, que têm proporcionado êxodos de refugiados sem 

precedentes do pós-grande guerra. 

As grandes corporações aumentam sua potencialidade 

de influência perante os governos de todo o mundo, 

disseminando-se internacionalmente de forma a fazer parecer 

que não há limites territoriais, de soberania, econômicos e 

jurídicos para sua atuação, e pretende-se que tal ideia seja 

tomada como meio de equilibro social e político, além do 
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econômico, para a manutenção de estabilidade, que se mostra 

a cada dia menos segura72. 

A Rede Mundial de Computadores cada vez mais inclui 

em seu sistema de inter-relação povos inteiros, congrega 

formas de atuação coordenadas pela concepção, organização 

e divulgação das informações, de modo a estabelecer 

movimentos impensáveis há apenas algumas décadas. 

Os recentes fatos de intromissão nos assuntos 

governamentais e particulares de governantes e pessoas de 

relevo político e econômico no quadro mundial, promovida 

pelos Estados Unidos da América, além das invasões 

cibernéticas entre as potências mundiais proporcionam 

espetáculo sem precedentes, com gravíssimas consequências 

para a política mundial. 

Por certo a notoriedade destas considerações é 

tamanha, que maiores esforços e minudências mostram-se 

desnecessárias. 

O modelo de Estado passou por significativas 

alterações no transcorrer dos últimos quatro séculos. 

Entretanto, para as considerações que se propõem neste 

momento, basta que se discutam as modificações entre o 

século passado e o presente. Ali se reduz a evolução em 

Estado do Bem-Estar Social, especialmente verificado nos 

países desenvolvidos, Estado Desenvolvimentista com efetiva 

intervenção do Estado para o progresso econômico, e por fim o 

                                                           
72 Sem precedentes as crises econômicas na Zona do Euro na qual países como Itália, Grécia, 
Espanha, Irlanda, Portugal, dentre outros, mostram endividamentos superiores a força de seus 
Produtos Internos Brutos e que se vêm na contingência de submissão de planos emergenciais 
de contenção de despesas, aumento de impostos e toda a sorte de sacrifícios que acabam por 
causar enormes movimentos sociais. 
Por situação semelhante passam os Estados Unidos da América, com índices de desemprego 
avantajados, perdendo apenas para a crise econômica dos anos de 1930. 
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Estado Burocrático, com verificação em países de linha 

socialista. 

Afora a primeira forma deles, os demais mostravam 

intensa participação estatal na esfera pública e privada, não 

apenas regulamentando ou orientando a economia, mas dela 

tomando parte ativa. 

O chamado Estado neoliberal, preconizado e anunciado 

como inevitável na última década do século passado, assume 

apenas parcialmente tal designativo e deixa de ser produtor 

para se tornar financiador do sistema econômico73. Esta 

contingência no plano mundial acaba por impor a observância 

das exigências do mercado, que se engrandeceu de forma 

nunca antes verificada, e molda o comportamento institucional 

do Estado, tornando-o flexível às suas necessidades e 

passando a interferir de maneira intensa nas políticas sociais, 

por conta do enquadramento em suas diretrizes. 

Essa interferência sobre as diretrizes do Governo e a 

instituição estatal desemboca em efeitos no exercício do poder 

soberano e nas funções dele consequentes. Impõe-se aceitar o 

fato de que a função jurisdicional obrigatoriamente sofre tais 

influenciações. 

De outro tanto, critica-se, com boa dose de razão, a 

cultura da judicialização, segundo a qual todos os litígios 

devem passar pelo Judiciário, como se não houvesse meio 

outro de se fazer justiça. 

 

                                                           
73 Bresser-Pereira, Luiz Carlos. (1998). Um novo estado para a américa latina. p. 95. in 
http://www.bresserpereira.org.br/papers/1996/91.NovoEstadoParaALatina.pdf. acessado em 
18.6.2011. 
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A espécie parece haver declinado da capacidade de 
dialogar, de discutir, de acertar os desencontros e prefere 
outorgar ao Estado-juiz a incumbência de resolver todos os 
seus problemas. Mesmo aqueles que pareçam insignificantes 
para movimentar a paquidérmica, dispendiosa e anacrônica 
máquina estatal de solucionar conflitos. 

Resulta dessa tendência a proliferação das lides em 
todos os foros. Em nação periférica ou emergente como o 
Brasil, o número dos processos submetidos à apreciação da 
justiça convencional são inimagináveis. 

Todos acorrem aos tribunais, seja em virtude de uma 
Constituição Cidadã, que incentivou o acesso à justiça, seja 
por força de uma cultura jurídica muito singular 74. 

 

A análise empreendida pelo Desembargador Presidente 

do Tribunal de Justiça de São Paulo tem um quê de desalento, 

de pessimismo, pois prega atitude que, certamente, as classes 

jurídicas defendem; maior diálogo, menor encaminhamento de 

questões a serem debatidas em juízo, maior integração dos 

bacharéis, advogados, defensores públicos, menor 

procedimento recursal perante os Tribunais Superiores, 

incremento da TIC Tecnologia da Informação e Comunicação 

em especial pelo processo eletrônico, integração dos 

magistrados nessa atividade, etc.75 

As estatísticas demonstram que nem juízes, nem 

advogados, ou qualquer outro profissional da área jurídica 

discorda de que a judicialização é mal que poderia ser 

combatido talvez como entendimentos prévios ou pela 

submissão às câmaras de Mediação e Conciliação. Tudo isto 

deveria ser ato que admitisse um mínimo de probabilidade de 

sucesso positivo e que as decisões de primeira instância, por 

seu turno, pudessem ter efetividade maior e mais duradora do 

que há atualmente. Além disso, que todos os feitos pudessem 

ser processados, vistos e avaliados por meio eletrônico. 

                                                           
74 Nalini, José Renato. (2009). Op. cit. p. 194. 
75 Nalini, José Renato. (2009). Op. cit. p.198. 
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De toda sorte, não se pode abstrair o fato de que a 

classe jurídica, tão coesa e unânime nesse modo de pensar, 

não consegue instituir nenhum dos comportamentos 

defendidos, com toda razão, pelo citado doutrinador. 

As câmaras de mediação e conciliação, como filtro 

prévio de ingresso ao Judiciário, tiveram na Lei nº.9.958/2000 

o que se pode denominar de reprovação dessas mesmas 

classes jurídicas que tanto apoiam os meios amigáveis de 

solução de conflitos de interesses, culminando com a liminar 

em ação apropriada de suspensão de vigência do artigo 625-D 

da Consolidação das Leis do Trabalho, por 

inconstitucionalidade. 

Os meios eletrônicos, que finalmente mostram-se mais 

disponíveis, estão regulamentados desde a década passada 

(Lei nº.11.419/2006), o que não trouxe, pelo menos até aqui, 

nenhuma modificação substancial ou promissora no quadro 

quase caótico da jurisdição. 

Daí, então, se tem procurado explicar o fenômeno da 

morosidade pelos inúmeros motivos elencados nos últimos 

anos, não divergindo os juristas sobre a conclusão da 

existência do problema, vastíssimo, internacional e crônico, 

sem que o comportamento possa se distinguir como causa 

eficiente. 

Ademais, identificar as várias formas comportamentais 

faz com que o problema assuma caráter quase subjetivo, 

correndo-se o risco, antecientífico, de se chegar à conclusão 

de que a culpa é da índole do povo, ou da consciência social, 

que não admite o diálogo como meio resolutivo das questões 

litigiosas, ou interesses políticos escusos que se locupletam 

com o ritmo semiparalisado da Justiça. 
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Posta a discussão nesses termos, ou ainda atribuir o 

atraso às questões de falta de aparelhamento do Judiciário, 

tanto humano como material, ou o despreparo de juízes, 

promotores, advogados, à má qualidade do ensino jurídico etc., 

impõe raciocínio que não permite verificação científica 

adequada, redundando tais conclusões em autêntico rol de 

opiniões e “achismos”, próprios daqueles que não pretendem 

resolver o problema. 

Indagar sobre as motivações de fenômeno internacional 

que constrange o Estado atual, deve ser trabalho voltado a 

conceitos palpáveis de constatação e, na medida do possível, 

conserto de sua eventual distorção real. 

Por certo que, ao se analisar tais questões, um grupo 

de possibilidades poderá estar ligado a comportamentos 

políticos ou antropológicos que denotem certa interferência da 

índole popular relativamente a determinados temas, mas, 

obviamente, não poderá ser o motivo primacial de problema tão 

cáustico. 

Seguidamente propensa este estudo à antevisão de 

resultado prático, antes do ideal. 

Do que segue a intenção, objetivamente se pode fazer, 

a fim de promover atividade tendente a minimizar os efeitos da 

morosidade de forma imediata. 

Ao final deste capítulo, ver-se-á o conjunto de 

conclusões das quais redundam para este autor os 

fundamentos e as soluções para tão agigantado problema 
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1. A ciência processual 

Inicia-se a abordagem sobre as motivações da 

morosidade da jurisdição pela ciência processual, porque é ela, 

sem sombra de dúvida, a causa apontada com maior incidência 

de apreciação da doutrina. 

Trata-se de ramo da ciência jurídica, cuja idade de 

emancipação metodológica remonta pouco mais de duzentos 

anos, tida como grande responsável por todo tipo de 

desacertos: ora o processo se desenvolve com grande número 

de formalidades, o que embota o desenvolvimento 

procedimental, ora é a grande quantidade de recursos a 

causadora de toda sorte de mazelas, ora ainda a falta de 

liberdade dos juízes de primeira instância, atados aos 

inevitáveis pedidos de reexame de suas decisões e controles 

de segunda instância. Enfim, todas essas objeções deixam 

mais ou menos claro que bastaria a alteração legislativa 

processual para que se obtivesse a rapidez almejada. 

Certamente, das ciências jurídicas que emergiram nos 

últimos séculos, a processual foi uma das que mais se 

desenvolveu, não se deixando de anotar que muito ainda tenha 

de ser aperfeiçoada. Não se advoga, portanto, a perfeição da 

ciência em contrapartida da morosidade da prestação 

jurisdicional. 

Desde a promulgação e no decurso da vacatio legis, o 

Código de Processo Civil de 1973 sofreu alterações de vulto e 

vem passando por aperfeiçoamentos técnicos e legislativos de 

envergadura. 

Um estudo histórico do Código de Processo Civil 

vigente, para só falar neste seguimento do Direito Público dá 
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conta de que teve, desde a sua promulgação, 60 leis que 

vieram a modificar-lhe as disposições, com mais de quinhentos 

dispositivos alterados em todos os livros daquele diploma com 

profundas modificações, especialmente no processo de 

Conhecimento em seus ritos, no processo Executivo, na área 

recursal e Procedimentos Especiais. 

Fato semelhante se verificou no Código de Processo 

Penal, com a edição de vários diplomas legais nos últimos dez 

anos, que culminou com a reforma de 2008. 

Do mesmo efeito reformador processual não escapou a 

Consolidação das Leis do Trabalho, e de maneira geral em 

todas as matérias processuais. 

Especialmente no processo civil, o que se viu foi uma 

espetacular plêiade de alterações, que não conseguiu diminuir 

o tempo tomado pela jurisdição para solucionar os litígios. Ao 

contrário, com o passar dos anos, o que se verificou foi a 

dilargação do tempo despendido para composição da lide. 

Ora, se atualizações processuais e procedimentais 

tivessem efetivamente o condão de diminuir o tempo da 

relação processual, então dadas as inúmeras modificações, o 

montante temporal deveria ter diminuído substancialmente, e 

não aumentado. 

E nem se pense que a novo Código de Processo Civil 

veio para resolver todas as mazelas da tardança da entrega da 

tutela jurisdicional. Porque, em síntese, seus institutos não 

diferem substancialmente do que se apresenta até o momento. 

Algumas de suas inovações corrigem eventuais distorções, 

muitas vezes causadas pelas sucessivas modificações sobre o 

modelo original, sem que se vislumbrem alterações de ordem 
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filosófica que possam fazer surtir efeitos tão decisivos que de 

forma prática se verifiquem previsíveis. 

Esta é uma conclusão que a história demonstra de 

maneira evidente: pouco, ou quase nenhuma influência, 

incidindo o fato de nesse meio tempo ter havido um incremento 

no número proporcional de feitos inaugurados a cada ano, e o 

incentivo a que os cidadãos brasileiros busquem por fazer 

respeitar seus direitos. 

De certa forma, alterou-se quase tudo no Código de 

Processo Civil. Por exemplo, desde a feição cognitiva plena do 

procedimento comum, passando pela modificação recursal, 

executiva e relativa aos efeitos antecipativos da correlação do 

pedido, o que se pode afirmar genericamente a respeito do 

novo Código de Processo Civil. 

No ramo processual que mais alterações experimentou, 

as três grandes modificações tiveram lugar em 1994, 200476 e 

2008, e agora, em 2015, podendo-se dizer, sem exagero, que 

foram estas as mais profundas modificações em bloco pelas 

quais passou o processo. 

Inobstante tal conjunto de alterações, a de 2008, a 

última antes da promulgação do código em vacatio legis, 

contando quase três anos, não se fez manifestar alteração nem 

mesmo modesta da conjuntura estatística dos feitos postos à 

apreciação jurisdicional. 

Os números demonstram facilmente o que se afirmou 

acima, uma vez que desde 2004, ano em que entrou em vigor a 

reforma do judiciário (emenda Constitucional nº.45), o número 

total de novos processos na justiça estadual brasileira foi de 

                                                           
76 A de 2004 por razão da Reforma do Judiciário, com a aprovação da emenda Constitucional 
nº.45. 
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18.384.229 em 2005; 16.330.125 em 2006; 17.381.000 em 

2007; 12.250.758 em 2008; 18.716.125 em 2009 e 17.743.996 

em 2010, 18.688.231; em 2011; 20.040.039 em 2012 e 

20.282.181 em 201377. 

Conquanto os números totais, em decorrência de 

alteração de metodologia havida por incidência da Resolução 

CNJ. nº.76/200978, a média de congestionamento, menos afeito 

a modificações aparentes quantitativas, demonstra ano a ano 

que as ações que se foram propondo a cada período anual e 

aquelas que se acumularam, revelam a persistência do número 

percentual equivalente, isto é, 80,70% para 2004, 80,00% para 

2005, 80,20% para 2006, 80,50% para 2007, 79,60% para 

                                                           
77 Justiça em números http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-e-
transparencia/pj-justica-em-numeros - acessado em 22/7/2014; 
78 As alterações totais impressas decorrem de alteração metodológica de fatores computados 
nos estudos os anos anteriores por força da Resolução CNJ.076/2009. Em especial quanto ao 
grupo incidental de feitos considerados em disparidade: 
Definição das Variáveis conforme Resolução nº 76 de 2009 do CNJ: 
Justiça em números 2010, idêntico a 2009 – “CnCCrim1º - Casos Novos de Conhecimento no 
1º Grau Criminais: Os processos criminais de conhecimento, cautelares, mandamentais e ações 
constitucionais que ingressaram ou foram protocolizados na Justiça Estadual de 1º Grau no 
período base (semestre), incluídos os embargos de terceiros. Excluem-se, os recursos internos 
(embargos de declaração), as cartas precatórias e de ordem recebidas e outros procedimentos 
passíveis de solução por despacho de mero expediente. Excluem-se, ainda, os processos 
infracionais. 
· CnCNCrim1º - Casos Novos de Conhecimento no 1º Grau Não-Criminais: Os processos não 
criminais de conhecimento, cautelares, mandamentais e ações constitucionais que ingressaram 
ou foram protocolizados na Justiça Estadual de 1º Grau no período-base (semestre), incluídos 
os embargos do devedor na execução de título extrajudicial e na execução fiscal e os 
embargos de terceiros. Excluem-se os embargos à execução de título judicial, as impugnações 
aos cálculos e ao cumprimento de títulos judiciais, os recursos internos (embargos de 
declaração), as cartas precatórias e de ordem recebidas e outros procedimentos passíveis de 
solução por despacho de mero expediente. Incluem-se os processos infracionais“. 
Justiça em Números 2008 –  
“CN1º - Casos Novos de 1º Grau: Todos os processos que ingressaram ou foram 
protocolizados na Justiça Estadual de 1º Grau no período-base (ano ou semestre), excluídas 
as cartas precatórias, de ordem e rogatórias recebidas, recursos internos, execuções de 
sentença e as execuções fiscais sobrestadas e suspensas, os precatórios judiciais e RPV’s 
(Requisições de Pequeno Valor), e outros procedimentos passíveis de solução por despacho de 
mero expediente. h2 – Número de Habitantes dividido por 100.000: Número de habitantes 
baseado nas estimativas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
De acordo com o que estabelece o Artigo 102, da Lei nº 8.443 de 1992, o IBGE passou a 
publicar no Diário Oficial da União, até 31 de agosto de cada ano, a relação das estimativas 
populacionais anuais para estados e municípios (não consta na resolução)”. 
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2008, 69,07% para 200979 , 71,40 para 2010; 70,90%, para 

2011, 69,90% para 2012 e 74,50% para 201380 

O comparativo dos números revela facilmente o 

argumento considerado: de que não modificou nem 

recentemente a gama de feitos propostos e subsistentes no 

judiciário brasileiro na Justiça Estadual, esta considerada, a 

fim de demonstrar os montantes estatísticos, porque 

representa 59% dos feitos propostos e em andamento no 

judiciário brasileiro. 
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A N O  N O V O S  CONGESTIONAMENTO 
2004 9.607.571 80,7% 

2005 9.434.832 80,0% 

2006 10.462.176 80,2% 

2007 11.437.664 80,5% 

2008 12.250.758 79,6% 

2009 16.699.880 77,4% 

2010 18.688.248 77,3% 

2011 18.331.786 73,9% 

2012 20.040.039 73,3% 

2013 20.282.181 74,5% 

2014 20.141.982 74,2% 

 

Acresça-se ainda que a população brasileira, nesse 

intervalo temporal, manteve-se estável quanto às taxas de 

crescimento, ou seja, a taxa de crescimento anual entre 2000 e 

2010 foi de 1,17%81. 

De se considerar que as alterações sobre o ponto de 

vista metodológico das estatísticas deveu-se, certamente, às 

                                                           
79 Apuração de média de congestionamento entre processos de conhecimento e executivos, 
mostrados em Justiça em Números 2009. 
80 Os indicadores são extraídos do CNJ em Justiça em Números cujos dados são admitidos no 
ano base anterior ao da publicação. 
81IBGE.http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=18
66&id_pagina=1 – acessado em 10.03.2010. 
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modificações legislativas operadas especialmente em 2008 e, 

sobretudo, no processo executivo de sentença cível modificou-

lhe o tratamento. Ainda por tal argumento se percebe que as 

modificações procedimentais e nas ciências jurídicas 

processuais, por si sós, não afetam definitivamente os 

números. 

De certa forma, vem confirmar que as modificações de 

aperfeiçoamento legislativo e jurídico não desnudam 

interferências significativas no desempenho do Judiciário, nem 

no fenômeno de pungente crescimento quantitativo da 

litigiosidade mundial que, como se verifica, não tem na ciência 

processual a causa do congestionamento e aumento de 

proposituras. 

 

1.1. Excesso de formas 

Situa-se o formalismo sob o aspecto da compreensão 

jurídica de ideias decorrentes quer da submissão do fato à 

norma, de tal modo que ao intérprete não é dado criar 

subjetivamente, no momento de sua aplicação82, quer no que 

respeite à predeterminação dos significados dos termos a 

serem utilizados na interpretação jurídica do Direito, de modo a 

fazer com que todos os elementos sejam previamente definidos 

e postos à objetividade formal de seu conteúdo, o que 

inviabiliza a discricionariedade na interpretação da norma. De 

outra parte, ainda, se pretende formalista a maneira pela qual 

se encara o Direito, similarmente ao que propunha o 

movimento desencadeado em 1910 por David Hilbert83. 

                                                           
82 Barbosa, Cássio Modenesi. (2008). A vontade na decisão judicial crítica à ideologia for 
formalismo jurídico. p. 85. 
83 Tal acepção buscou estabelecer que a matemática pudesse ser um sistema fechado formal, 
sem conteúdo significante, ou seja, a expressão x + y = y + x demonstraria tal concepção 
valendo o seu significado resultantes independentemente dos valores postos nas variáveis. O 



109 
 

Quando no meio especificamente processual, se fala em 

excesso de formas, sob a nomenclatura formalismo não muito 

próxima do significado exposto linhas acima, o que se procura 

demonstrar é a existência de excesso de forma, detalhamento 

exagerado e tipicidade meticulosa para a validade dos atos 

procedimentais a serem praticados, de tal maneira que se 

acaba perdendo a finalidade primordial do ato em prol do rito 

ou da forma com a qual o ato é ou se pretende seja praticado 

para submeter-se à validade legal. 

Emprega-se seguidamente a expressão Formalismo 

nesse sentido, que se por um lado não está afeito ao 

significado desta sessão, por outro atende ao que a doutrina 

identificou, em sua antítese, deformalização84, como meio de 

retirar os excessos de formas do Direito Processual. 

Como se verificou antes, o distanciamento do povo em 

relação às elites brasileiras, desde o tempo colonial, redundou 

em jurisdição cuja função aproveitasse principalmente a 

pessoas ao menos alfabetizadas e que tivessem certo status 

social85, o que não acudia, por certo, a pessoas do povo, 

estrangeiros e escravos ou recém-libertos. 

A propósito da estrutura jurisdicional europeia, as 

mesmas peculiaridades se apresentavam, podendo-se dizer 

não se tratar de modelo brasileiro ou das colônias 

americanas86. 

O acesso à jurisdição é movimento recente, do ponto de 

vista histórico, mas dadas as formas de sua veiculação, aliada 
                                                                                                                                                         
mesmo ocorreria com o Direito, devendo esta ciência ser considerada como sistema fechado 
submetendo-se a forma sem conteúdo, de tal modo que haveria certeza de juridicidade sem que 
os elementos postos no sistema conduzissem à mesma resultante prática. 
84 Grinover, Ada Pellegrini. (1990). Novas tendências do direito processual. p.178/180. 
85 Carvalho, José Murilo. (1996). A construção da ordem e a elite política imperial – teatro das 
sombras. p. 27. 
86 Hespanha, Antonio Manuel. (1998). Op. cit. p.15/16 
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ao aumento da complexidade da vida social e política, 

autorizou, porque largamente incentivado, o ingresso do povo à 

jurisdição. 

Os momentos históricos são incomparáveis às 

realidades vividas há três séculos com o que se passa 

hodiernamente. Assim, a resultante formalização dos 

comportamentos de pessoas envolvidas em situações legais, 

jurisdicionais, incentivou forma rebuscada de manifestação. 

Há, de um lado, a sedimentação de fórmulas no 

processo e na vida “culta” de modo geral e, de outro, o 

transcurso de séculos nos quais a educação, que passou e 

passa por longo aprendizado social e político, desaguou nos 

dias que seguem, nos quais todos esses anos solidificaram o 

espírito formal contra a lenta massificação educacional. 

Não é, pois, de se estranhar que o movimento 

deformalizador se tenha empreendido somente da segunda 

metade do século passado para cá. 

Essa estrutura impôs um sistema no qual a formalidade 

exagerada se manifestou como nota característica, sempre 

secundada pelo burocratismo e as inevitáveis ingerências 

permeabilizantes entre as elites que sempre manipularam o 

poder em suas esferas mais significativas, em especial as 

governamentais, no que se pode denominar de promiscuidade 

sócio-político-administrativa de influências e manipulações. 

As relações de poder, no que respeita a esses efeitos, 

parecem reincidentes e pertinazes, pois sua manipulação está 

sempre intimamente ligada ao incremento da burocracia e do 

formalismo nas relações administrativas e jurisdicionais, e os 

seus destinatários. 
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Em certo aspecto, essas corruptelas (apenas para se 

utilizar de uma figura branda), são largamente utilizadas como 

instrumento manutensor da condução do poder impostas contra 

aqueles que deveriam ser protegidos pelas instituições e 

acabam sendo por elas submetidos, em razão da ignorância, 

da carência de meios econômicos de sustentação87. 

Essa forma reativa de proceder quanto a mudanças e o 

seu modelo burocrático não se mostra diverso do que se 

verifica nos demais âmbitos da organização e manifestação do 

poder, sofrendo o judiciário grandemente quando há 

necessidade de alterações no seu sistema88. 

Intimamente ligado ao problema das ciências 

processuais, o formalismo, enquanto exagero de atos e 

complexidade de execução, especialmente dos atos 

procedimentais, com excesso de detalhes de validade e 

fórmulas típicas, pena de nulidade, encerra empecilho 

suficiente para que sejam tais disposições mitigadas, se não 

simplesmente extirpadas do contexto processual. 

                                                           
87 “A ineficiência do "sistema de Justiça" no exercício dessas funções decorre, em grande 
parte, da incompatibilidade estrutural entre sua arquitetura e a realidade socioeconômica 
sobre a qual tem de atuar. Em termos históricos, desde seus primórdios no Brasil colonial, 
como instituição de feições inquisitórias forjada pelo Estado português a partir das raízes 
culturais da Contra-Reforma, com seus prazos, instâncias e recursos, o Judiciário sempre foi 
organizado como um burocratizado sistema de procedimentos escritos. Em termos funcionais, 
foi concebido para exercer as funções instrumentais, políticas e simbólicas no âmbito de uma 
sociedade postulada como sendo estável, com níveis equitativos de distribuição de renda e um 
sistema legal integrado por normas padronizadoras e unívocas. Os conflitos jurídicos, nesse 
sentido, seriam basicamente interindividuais e surgiriam a partir de interesses unitários, mas 
encarados em perspectiva diametralmente oposta pelas partes. Desse modo, a intervenção 
judicial ocorreria após a violação de um direito substantivo e sua iniciativa ficaria a cargo 
dos lesados. A litigância judicial versaria sobre eventos passados. As ações judiciais seriam 
um processo em grande parte controlado pelas partes, a quem caberia a responsabilidade de 
definir as principais questões submetidas a juízo. E o alcance do julgamento ficaria 
circunscrito só a elas” Faria, José Eduardo. (2004). O sistema brasileiro de Justiça: 
experiência recente e futuros desafios, p. Estud. av. v.18 n.51 São Paulo maio/ago. 2004 
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142004000200006 . acessado em 02.09.2009. 
88 Sirangelo, Flavio Portinho. (2009). Aprendendo a fazer o futuro: breves notas de um 
percurso dos tribunais brasileiros no caminho da modernização. p. 10 – em Cadernos da escola 
judicial do TRT da 4ª região. 



112 
 

Certamente pode-se identificar o excesso de formas e a 

sua deformalização como tema acessório da necessidade de 

constante aperfeiçoamento das ciências processuais, o que 

implica em reconhecer que se a alteração das normas positivas 

processuais não se mostra suficiente para diminuir a 

morosidade do Judiciário, em especial não se conseguiria 

desiderato semelhante com a deformalização, no contexto 

geral do problema, mesmo que em consonância uma em 

relação à outra. 

Todas as propostas de deformalização do processo 

encontram ressonância na visão de agilidade do procedimento, 

com o que se entende não declarar nulidade que não 

comprometa essencialmente o princípio central do Processo 

em toda a sua extensão, que é o do Devido processo Legal. 

Tal parâmetro, mais que técnico, constitui-se em 

ordenação de limite à imparcialidade, delimitando-a 

relativamente à equidistância que deve manter a jurisdição das 

partes e interessados nos procedimento. 

Esta manifestação prática se mostra suficiente para que 

não haja dificuldades procedimentais no decorrer do processo, 

bastando para tanto que o julgador mantenha-se atento à 

aplicabilidade do referido princípio mor da processualística, do 

qual os demais princípios decorrem ou mantém correlação 

científica89. 

Nessa esteira, malgrado a tradição nacional pela 

formalidade em determinados casos específicos e certa 

consciência formalista, no sentido do excesso de garantias que 

as fórmulas trariam aos negócios jurídicos e às relações 

processuais, que se desenvolvem por meio do procedimento, o 

                                                           
89 Nery Júnior, Nelson . (1992). Princípios do processo civil na constituição federal. p. 32/33. 
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que se percebe com certa largueza é a tendência que 

teleologia e conteúdo do ato praticado, valendo quando atingir 

sua finalidade, pouco importando a forma pela qual o ato tenha 

sido praticado. 

O elemento formal imprescindível para a formação do 

ato a ser praticado em juízo há de reunir componentes mínimos 

de constituição e validade, a fim de que não se ultrapasse o 

necessário conjunto de requisitos para sua formação. 

É certo que a tipificação, com a identificação de seus 

elementos sob essa designação, empresta ao ato a estrutura e 

finalidade para a consecução do procedimento como conjunto 

sucessivo e preordenado de atos voltados para a finalidade 

maior de composição da lide, por meio de um ato complexo 

que deslinde a questão proposta. 

A identificação de cada ato procedimental há de ser 

considerada em relação a cada um de seus elementos, na 

acepção substancial de constituição, ou seja, sem a qual não 

se terá a convalidação ou aperfeiçoamento do ato a ser 

praticado. 

De se ver que sem a constituição elementar completa o 

ato se destitui por si só da finalidade e nessa esteira é 

inservível para cumprir seu desiderato. 

A concepção tipificadora do ato reúne, por conseguinte, 

elementos a cuja falta deva ser suprida ou suplementada pela 

autoridade jurisdicional. Mostrando-se, dessarte, a importância 

de conhecimento especificado em seus exatos e 

imprescindíveis componentes. Daí a instituição do parágrafo 

único do artigo 932 no novo Código de Processo Civil, que se 

manifesta plenamente concorde com a ideia de deformalização 

e maior maleabilidade na aplicação da lei processual. 
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Despicienda a observação de que a imparcialidade 

jurisdicional, identificada na equidistância do juiz, mostra-se 

desde logo imprescindível, e que a intervenção no 

aperfeiçoamento dos atos processuais acode a uma primazia 

procedimental e de ordenação do processo que atua 

diretamente na agilidade e objetividade da relação processual, 

de forma a que se ganhe tempo inestimável. 

Assim, pois, no âmbito das nulidades absolutas, por se 

conhecer a estrutura da composição dos atos, em verificando o 

juiz a ausência de algum deles ou a imperfeição em sua 

consecução, por se tratar de questão de ordem pública, há de 

corrigi-la a prática de ofício. 

De toda forma, mesmo no âmbito da prática de atos cuja 

execução respeita estritamente a instrumentalidade das 

formas, por se verificar a mesma formação tipificada mínima, 

poderá o juiz imediatamente, a pedido da parte, declarar eficaz 

ou não o ato, situação na qual não haverá perda de tempo, 

nem considerações de ordem formal a serem relevadas. 

Assim é que esse princípio da instrumentalidade das 

formas, expressamente acolhido no sistema processual 

brasileiro (CPC. art.154 e 244-CPC/2015 - arts.188 e 277), 

bem como o da preclusão, tanto na órbita processual penal, 

quanto civil e trabalhista (CPC. art. 249 - CPC/2015, art. 282, 

CPP. art. 563; CLT. art. 794), demonstram que as nulidades 

somente serão declaradas com os efeitos pertinentes a cada 

uma das categorias a elas atinentes, em caso de desequilíbrio 

da isonomia e equidistância entre as partes. 

Ficam reduzidas as possibilidades nas quais as 

formalidades exageradas venham a prejudicar o andamento do 
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feito e se traduzir em prejuízo para o desenvolver adequado e 

rápido do procedimento. 

É com fundamento em tais apreciações que se percebe 

existir movimento no sentido de fazer diminuir de repetição de 

atos praticados, mesmo que em desatenção aos preceitos 

formalistas, a fim de se prestigiar sua finalidade e obtenção de 

seu resultado para o processo. Isto faz concluir serem as 

nulidades absolutas numericamente menores do que o caso de 

nulidade relativa, quer se mostrem em atos unitários, 

compostos ou complexos, e mesmo nestes últimos, sob a 

perspectiva da seletividade dos efeitos a serem reconhecidos 

como anuladores que imponham a repetição daqueles 

declarados nulos. 

Se essencialmente o formalismo delonga o curso do 

feito porque emprega forma detalhada de prática para validade 

do ato, a declaração de nulidade de atos processuais deveria 

se apresentar na linha descendente de implicação, desde que 

se iniciou autêntico movimento deformalizador, o que se 

verifica a partir dos anos de 1930, até em seu ápice, nas 

décadas de oitenta e noventa do mesmo século. 

Uma vez mais, no entanto, os números desmentem tal 

conjuntura de considerações, porque, como visto antes, os 

quantitativos aumentaram sem prejuízo dos recursos e demais 

providências jurisdicionais voltadas para a diminuição, 

inclusive da possibilidade de impugnação das nulidades. 

Assim, de par com a alteração legislativa que se operou 

ao longo de décadas nos sistemas processuais brasileiros, o 

problema da morosidade persiste. 
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Afaste-se a impressão de que os aumentos 

populacionais e outros fatores contribuíram para o incremento 

quantitativo dos feitos jurisdicionais. 

Da mesma forma, não se pense que, não fossem as 

alterações legislativas o problema seria ainda maior, no 

tocante ao número de feitos e à demora em sua solução, pois 

os números já analisados até aqui dão conta suficiente de que 

ao tempo em que as formalidades eram maiores para a 

validade dos atos processuais, de maneira geral, os feitos 

tinham trâmite bem mais expedito, ao passo que a população, 

apesar de menor quantitativamente, era assistida por número 

proporcionalmente menor de magistrados e de meios técnicos 

de acesso à jurisdição. 

A argumentação de "que não fossem os movimentos 

legislativos voltados para a atualização do quadro técnico 

processual" os problemas de demora na entrega da tutela 

jurisdicional seriam ainda maiores serve magnificamente para 

apontar que houve substancial progresso na técnica 

processual, evolução necessária, mas que de forma alguma foi 

capaz de minimizar, nem muito menos coibir a expansão do 

fenômeno estudado neste trabalho. 

Por certo os progressos tecnológico-legislativos e 

doutrinários nas alterações inseridas no sistema processual 

como um todo, ocupam lugar de destaque e de necessária 

incidência, mas nunca como meio de resolução da questão 

central da morosidade, que se mostra mais ampla e pertinaz 

que o formalismo e sua contraposição científica trazida à luz. 
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1.2. Excesso de recursos 

A via recursal tem seus fundamentos técnicos e 

históricos. A necessidade de se assegurar ao jurisdicionado 

meio de reexame das decisões das quais sai sucumbente, tem 

justificativas bem assentadas na doutrina: de um lado, impede-

se que o magistrado aja por arbítrio, malgrado as indicações 

do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, segundo o qual 

as decisões, no âmbito jurisdicional ou administrativo, devem 

ser fundamentadas, não apenas para que o destinatário da 

decisão possa compreender os motivos pelos quais sofreu 

aquele efeito, calcado no Direito, como e também, em 

decorrência da verificação posterior da sua validade técnica e 

submissão ao sistema jurídico vigente. 

Ademais, e serve de segunda justificativa ao sistema 

recursal, a possibilidade de que venha o julgador ou o 

colegiado a errar quanto ao julgamento, o que se pode corrigir 

mediante a reapreciação da questão decidida. 

Em nada corrobora a ideia de dispensa da via recursal e 

tal hipótese sequer é considerada pela classe jurídica. 

Os recursos são forma de se manter as premissas de 

Justiça quanto ao comportamento dos juízes e mandatários 

públicos. Não se perde de vista que o sistema aponta para 

certos resguardos, que se poderiam objetar pelo exagero, 

especialmente quanto àquelas decisões que impõem 

sucumbência ao poder público (CPC. art.475 - CPC/2015, art. 

496 e CPP. art. 574). 

Bastam tais considerações para cimentar a conclusão 

de que os recursos são da essência da processualística, deles 

não se podendo prescindir, pena de decisões iníquas. Não se 
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discute sobre o princípio do Duplo Grau de Jurisdição, 

definitivamente inscrito no rol de direitos fundamentais. 

A cultura do reexame das decisões está encampada nos 

diplomas constitucionais, de modo a permitir que um grande 

número de decisões seja posto em impugnação perante órgãos 

colegiados,90 a fim de que se atenda ao princípio do duplo grau 

de jurisdição, princípio este consagrado e de utilidade prática 

devidamente demonstrada, apesar de alguma manifestação 

doutrinária em sentido contrário91. 

O número de decisões das quais se pode recorrer não 

exacerba o limite técnico de viabilidade, mesmo que volta e 

meia se discuta sobre o princípio de irrecorribilidade das 

interlocutórias, segundo alguns, utilizado pela Justiça laboral 

com êxito e, historicamente, não vigente nos meios 

processuais luso-brasileiros,. 

De fato, tal princípio se impõe naquela Justiça 

especializada, porém o conjunto de matérias a serem feridas 

nos temas afeitos aos processos laborais, dada a forma e 

transcorrer dos procedimentos trabalhistas, sugere a 

viabilidade do sistema, o que não se daria com êxito na justiça 

comum, dada a complexidade das questões debatidas ao longo 

do feito, como o indeferimento da justiça gratuita initio litis, 

com efeitos imediatos para a parte que a pleiteia na petição 

inicial. Pode-se ainda lembrar o deferimento ou indeferimento 

de determinada prova que, dada a urgência, em alguns casos, 

se mostra imprescindível, e se da decisão que a indefere não 

houvesse recurso de agravo de instrumento, outro remédio 

processual haveria de ser adequado para que se pusesse 

cobro a eventual desarranjo técnico. 
                                                           
90 Sidou, J.M. Othon. (1997). Processo civil comparado. p. 300. 
91 Laspro, Oreste Nestor de Souza. (1995). Duplo grau de jurisdição no direito processual 
civil. p.177/178. 
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A existência do recurso de Agravo, conquanto 

muitíssimo modificado nas últimas décadas, atende às 

exigências de maior agilidade do procedimento. 

A fim de absorver os pedidos de revisão de número 

expressivo de decisões, cada um dos Estados membros está 

dotado de um Tribunal de Justiça com competência recursal, 

além da originária (CF. arts.108, II, 114, 121, 124, 125, § 1º). 

No que diz respeito às Justiças Especiais, a regra de 

revisão de suas decisões tem caminho designado pela própria 

Constituição da República, viabilizando-se o recurso para o 

Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, nos 

casos estritamente designados em lei e decorrentes da 

Constituição. 

Pode-se dizer que o sistema não prevê recursos e 

manifestações que atendam à competência dos Tribunais além 

do que se estabelece como adequado e equilibrado, 

especialmente no sentido da parcimônia técnica de 

admissibilidade e cabimento dos recursos havidos. 

Disso se tira que, apesar dessa característica, inúmeras 

manifestações apontam como grande responsável pelo atraso 

da resposta jurisdicional o número de recursos que abarrotam 

os tribunais. 

Posta a questão nesses termos, há de se verificar se de 

fato o número de recursos é excessivo e, no caso de tal 

número ser menor, se viabilizaria tornar o serviço judiciário 

mais expedito e eficiente. 

Com a revogação do Código de Processo Civil de 1939 

e a vigência do de 1974, verificou-se salutar esquematização 

recursal, passando a existir recursos na medida exata das 
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decisões e seus efeitos, guardadas as naturezas específicas 

de cada decisão a ser recorrida. 

Manteve-se, entretanto para as questões processuais 

trabalhistas e criminais, a sistemática semelhante dos anos 

trinta e quarenta. Como dito acima, no tocante à Consolidação 

das Leis do Trabalho, vige o princípio da Irrecorribilidade das 

interlocutórias, remetendo-se todas as decisões ao recurso 

Ordinário, vindo tal influência, pelo menos em parte, inserida 

no projeto do novo Código de Processo Civil (art. 949 e seus 

parágrafos), mas que redundou mitigada. 

A diversidade de métodos em tema de recursos permitiu 

verificação, na prática, de qual deles seria o mais indicado, 

mais eficiente e com rapidez e tempo de duração menor. 

Uma vez mais são as estatísticas que melhor ilustram 

tal questão. Então, a partir de 1974, ano da efetiva vigência do 

Código de Processo Civil, comparam-se os números recursais. 

Num primeiro momento, que se pode denominar de período de 

adaptação do novo Código de Processo Civil dos recursos 

interpostos contra decisões primárias e advindas dos tribunais 

inferiores, seu número mostrou-se bastante consentâneo com a 

realidade momentânea dos feitos, verificando-se aumento 

paulatino da quantidade de decisões questionadas nos 

tribunais regionais e superiores (Supremo Tribunal Federal e 

Tribunal Federal de Recurso, este com competência exclusiva 

até 1989, para conhecer e julgar questões advindas da Justiça 

Federal). 

Olhando-se rapidamente para as estatísticas dos 

referidos tribunais estaduais, e especificamente do Supremo 

Tribunal Federal, constata-se que o número de recursos que se 
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mantinha estável sofreu, no decorrer das décadas de 1970 e 

1980, acréscimo de nada menos que 25%. 

Atenta-se que no final da década de 1980 criou-se o 

Superior Tribunal de Justiça cuja competência recursal, 

mantinha a do extinto Tribunal Federal de Recursos e foi 

incrementada substancialmente (CF. art. 105), permitindo-se, 

destarte, uma melhor sistematização das vias recursais aos 

Tribunais Superiores, bem assim a criação dos Tribunais 

Regionais Federais, para cada uma das cinco regiões 

existentes no país. 

Considera-se que se o número de tribunais alguma vez 

mostrou-se diminuto, com as criações provenientes da própria 

Constituição da República isto parecia, pelo menos naquele 

momento, alvissareiro. 

Todavia, o que se viu foi gama bem diversa de fatos, 

isto é, houve paulatino aumento de recursos apresentados nos 

referidos tribunais, com o incremento proporcional do número 

de feitos encaminhados aos Tribunais superiores em especial. 

Os recursos, de outro ponto, tiveram no seu elemento 

de admissibilidade (sistema de acesso aos tribunais adotado 

no Brasil) a reorganização de formatos com a limitação de seu 

cabimento, em determinados casos, como o que se deu com o 

Recurso de Embargos Infringentes, sem falar na profunda 

alteração sofrida no recurso de Agravo, que assumiu feição 

diferenciada, quer no modo de interposição, quer na diminuição 

de possibilidades do cabimento na modalidade de Instrumento. 

Nada impediu, todavia, que o número de distribuições 

recursais que em 1999 manteve a casa dos 60.000 perante o 

Supremo Tribunal Federal, atingisse em 2000 os 100.000 
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recursos distribuídos, e em 2002, 150.000, em 2005 79.57792, 

em 2010, 41.041, e em 2013, 44.170, com uma taxa média de 

congestionamento da ordem de 58,90% na série histórica dos 

últimos cinco anos93. 

Só para citar um número, a demanda processual junto 

ao Superior Tribunal de Justiça cresceu apenas em 2013, 

14,3%. E na série histórica, conquanto tenha havido diminuição 

do congestionamento da movimentação processual (11,4%) e 

aumento da produtividade dos magistrados e funcionário,s o 

fato é que na média, cumulada com o ano de 2013 houve 

aumento de congestionamento acumulando 44,1% e 31,7%94 de 

variação, respectivamente, no triênio. 

Por óbvio, não é o sistema recursal adotado no Brasil o 

culpado pela demora na entrega da prestação jurisdicional, 

porque se assim fosse, obrigatoriamente os números não 

teriam sofrido aumento, uma vez que não aumentou o número 

ou a espécie de recursos cabíveis ou admissíveis, 

especialmente no período em que se criou uma nova casa de 

julgamento em grau recursal, meramente passando a existir o 

Recurso Especial como forma de acesso ao novo Tribunal 

Superior, e em razão das medidas legislativas que culminaram 

com a reorganização no conceito de admissão e cabimento de 

recursos, sem que com isto se tivessem criado novos recursos. 

Novamente a aparência congrega a conclusão de causa 

em desfavor aos recursos, mas a obviedade do raciocínio não 

poderia conduzir a outra diferente do que a calcada em 

números oferecidos pelo próprio Judiciário. 

                                                           
92 Dados disponíveis em: STF – WWW.stf.jus.br/portal/vertexto.asp. - acessado em 
11.07.2011. 
93http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=movimentoProces
sual – acessado em 29/08/2014. 
94 ftp://ftp.cnj.jus.br/Justica_em_Numeros/relatorio_jn2014.pdf - acessado em 28/08/2014. 
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Essa obviedade, no entanto, não escapa, de certa 

forma, ao conjunto de fatores que concorrem positivamente 

para a aferição do fenômeno. 

O 1º Diagnóstico do Poder Judiciário publicado em 16 

de Agosto de 2004 pelo Ministério da Justiça, dá conta de que 

apenas 6% dos processos entrados na Justiça Comum de 

primeira instância chegavam aos Tribunais de Justiça pela via 

recursal. 

Em relatório apresentado junto à Faculdade de Direito 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (29.09.2011), 

pesquisa de responsabilidade do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) e do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), se mostra que somente 18% dos feitos de execução 

fiscal atingem os tribunais pela via recursal. 

Verifica-se, portanto, que não se pode atribuir aos 

recursos a morosidade da jurisdição. Assim também, não há 

amparo lógico algum pretender que aquele que restou 

sucumbente em sua causa não recorra quando os meios 

técnicos se apresentam. 

No referido estudo95 constata-se que o tempo médio 

total do processo executivo fiscal consome 2989 dias, dos 

quais 507 são despendidos em recursos. Isso representa 

16,9% do total do tempo médio, daí se tirando facilmente a 

conclusão que, mesmo em situação na qual o nível recursal 

não se mostre alto, o dispêndio temporal por ele representado, 

unido ao fato da minimalização recursal contra as decisões 

proferidas pela Justiça, não se pode atribuir aos recursos papel 

de efetiva relevância na morosidade jurisdicional. 

                                                           
95 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) . 
(2011). Custo unitário do processo de execução fiscal na justiça federal. p. 22 – in 
http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/livros/2011/livro_custounitario.pdf - acessado 19.11.2011 
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O Conselho Nacional de Justiça tem feito publicar 

estudos estatísticos sobre as questões relacionadas ao Poder 

Judiciário e dentre eles se verifica que na esfera da justiça 

estadual, de 2004 a 2008, a taxa de crescimento da carga de 

trabalho entre juízes estaduais foi de 1441 para 2066 

processos, implicando no percentual de 43,5%, com o aumento 

por juiz de 625 processos. 

Em segunda instância, para ao longo desse período 

(2004/2008), o crescimento de novos casos para tramitação 

nos tribunais estaduais foi da ordem de 112,6%, ao passo que 

mostrou diminuição o número de processos pendentes de 

julgamento no mesmo período da ordem de 10%96, o que 

demonstra o aumento de eficiência dos tribunais estaduais, 

mas não a diminuição do índice recursal, que se manteve em 

dimensão de aumento significativo, sem que o número de 

recursos tivesse sofrido qualquer alteração, a não ser as 

modificações apontadas anteriormente, sobretudo no que 

respeita ao recurso de Agravo, especificamente na esfera cível. 

Outro dado que inspira a afirmativa aqui trazida é o total 

de processos novos que ingressam na Jurisdição, sendo estes 

os componentes numéricos mais expressivos, com aumento de 

8,4% ao ano na média do quadriênio entre 2009 e 2013, com 

baixa média de 7,5%, portanto, abaixo da entrada de feitos. 

Em consequência, agrupando-se os dados estatísticos 

entre 2009 e 2013, tem-se que o número de processos novos 

aumentou 14,8%, ao passo que no mesmo período os baixados 

ficaram no patamar de 10,0%97 

                                                           
96Dados disponíveis em http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-em-numeros/serie-
historica/serie_historica_estadual.pdf - acessado em 12.07.2011. 
97 ftp://ftp.cnj.jus.br/Justica_em_Numeros/relatorio_jn2014.pdf - acessado em 12/7/2014 
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Claramente se percebe que o aumento expressivo no 

número de recursos se deve ao crescimento da litigiosidade 

manifestada ao longo do referido período de verificação 

estatística, o que se apresentou em todas as esferas do 

Judiciário: Justiça Federal de 2ª instância 16,35%, com taxa 

decrescente de congestionamento de 9,3%. Justiça do trabalho 

com aumento de 46,1% dos recursos de primeira para segunda 

instância em pleitos de caráter ordinário apontando-se 

diminuição do congestionamento de 1,6%98. 

De outro tanto, os índices demonstram que apenas 

9,9% dos feitos tramitam em grau recursal de alguma espécie 

na Justiça Federal, dentre eles segunda instância, colégios 

recursais e/ou Tribunais Superiores, e 90% dos feitos estão 

alocados em primeira instância de jurisdição99 

Não se mostrou diversa a situação relativamente aos 

Juizados Especiais, uma vez que no período de 2004 a 2008 

as turmas recursais tiveram aumento de 167,26%, com 

congestionamento de 4,7%100 cumulando-se em igual interregno 

temporal, seguindo-se o mesmo caminho a taxa de acréscimo 

do congestionamento dos Juizados Especiais no tocante aos 

recursos; em média, se verifica em torno dos mesmos 4,7% na 

série histórica entre 2009 e 2013101. 

No particular dos Juizados Especiais, há de se fazer 

referência de máxima importância a fim de que se fundamente 

o que se expõe nesta seção, especificamente não há recursos 

outros que não o equivalente ao de apelação para as turmas 

                                                           
98 Dados disponíveis em http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-em-numeros/serie-
historica/serie_historica_trabalho.pdf - acessado em 04.09.2011. 
99 http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/documentos_jn/poder_judiciario.swf - 
acessado em 30/08/2014. 
100 Dados disponíveis em http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-em-numeros/serie-
historica/serie_historica_estadual.pdf - - acessado em 04.09.2011 
101 ftp://ftp.cnj.jus.br/Justica_em_Numeros/relatorio_jn2014.pdf - acessado 12/07/2014. 
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recursais, uma vez que vige o princípio da Irrecorribilidade das 

Interlocutórias, não se cogitando da possibilidade de Recurso 

Especial. 

O único elemento que virtualmente proporciona o 

aumento do número de recursos não é a pluralidade de 

possibilidades recursais, inexistente neste caso, mas o simples 

aumento da demanda por decisões jurisdicionais para questões 

que até então não eram socorridas pela jurisdição, podendo-

se, portanto, atribuir a morosidade que se verifica nessa 

situação ao acúmulo de pretensões esposadas em juízo. 

Do verificado nestas considerações, tira-se que não é o 

conjunto recursal existente que provoca a morosidade 

jurisdicional, nem ao menos o fato de que os sucumbentes 

recorram por questões de menor significação moral ou jurídica. 

O direito ao recurso mostra-se, nos limites do sistema 

processual, o mais legítimo possível, especialmente porque 

está diretamente delimitado por regras rígidas de 

admissibilidade e cabimento, além de submetido ao princípio 

do Duplo Grau de Jurisdição, garantia de exercício de direito 

especialmente grave: o de pretender reexame de decisão que 

não considere justa, dentro do campo de seus interesses, e 

para que o pronunciamento do Judiciário se dê de maneira 

completa, revestida de técnica jurídica adequada e robustecida 

pela segurança jurídica necessária. 

No tocante ao Direito Comparado relativamente à 

questão recursal, bem como nas demais conectadas ao 

processo de forma genérica, mostra-se dificultada análise 

comparativa, principalmente porque os sistemas são diversos 

e, as exigências político-administrativas e legais mostram-se 

díspares. Além do mais, as diversidades populacionais e, por 
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vezes, socioculturais, apresentam-se tão significativas que 

carecem de pontos mínimos de contato para o estudo 

comparativo. 

Em Portugal, por exemplo, ao contrário do que se passa 

no Brasil, malgrado a semelhança humana e, em certa medida, 

jurídica, existe um muito bem organizado método arbitral, 

contando com nada menos que dezessete Centros de 

Arbitragem102, responsáveis por nada menos que 44.884 

processos entrados entre 2006 e 2010, com taxa de resolução 

total de 44.341 e taxa de congestionamento de 7620, 

equivalente a 28,1% no referido período103, ao passo que na 

Jurisdição de forma comum, excluídos os casos de 

competência do Tribunal Comunitário, os dados são 

significativos; por exemplo, nos tribunais de 1ª instância de um 

total de 1.541.239 processos pendentes de julgamento em 

2007, houve acréscimo em 2010 de 8,11%, totalizando 

1.666.348. A duração média dos processos naquele país atinge 

entre 29 e 33 meses. 

É a esfera cível que apresenta maiores prazos de 

resolução e maior taxa de congestionamento; dentre os 

processos por espécie, são as ações executivas em média as 

de maior número e de duração mais importante No conjunto 

das ações declaratórias, as ações para cumprimento de 

contratos e outras obrigações são as que apresentam maior 

peso, apesar de esse peso indicar uma tendência de 

decréscimo ao longo do período 2007-2010. Em 2007 as ações 

para cumprimento de contratos e outras obrigações 

                                                           
102 Dados disponíveis em http://laboratorioral.fd.unl.pt/index.php?headline=17&visual=4 – 
acessado em 04.08.2011. 
103 Dados disponíveis em http://www.dgpj.mj.pt/sections/siej_pt/destaques4485/estatistica-
sobre-a/downloadFile/file/Centros_de_arbitragem_20111130_v2.pdf - 15.09.2011. 
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representavam 48,5% do total de ações declaratórias findas. 

Em 2010, esse valor passou para 38,2%104. 

Nos Tribunais superiores da Justiça portuguesa tem-se 

nos últimos anos, de forma progressiva, o julgamento de mais 

processos por ano que os processos entrados, sobrevivendo, 

entretanto, resíduo de anos anteriores. Assim, de 35.214 

processos entrados em 2010, foram julgados 35.268, com 

represamento de 11.118 processos remanescentes105. Nos ditos 

Tribunais de 1ª Instância a taxa de represamento chega ao 

acréscimo porcentual de 9,62% em 2010106. 

De lembrar que as peculiaridades portuguesas quanto 

ao território e população107 são muitíssimo diversas do que 

aquelas experimentadas no Brasil, bem como aos demais 

países europeus com os quais se pode de alguma forma 

comparar os judiciários, quer por questões de influências 

jurídico-legislativas, dadas as semelhanças como o que se dá 

em Espanha e Itália, além da Alemanha e no que respeita aos 

países em desenvolvimento, em especial na América Latina, 

com Argentina, Uruguai, Chile, México, Colômbia, já que no 

respeitante à Ásia, os países com os quais se poderiam 

comparar ao Brasil, China e Japão não se dá a tanto, ante as 

peculiaridades éticas e filosóficas, bem assim na Índia, como 

país, voltado ao Common Law, o que se pode compreender 

ocorre também no Reino Unido Britânico e nos Estados Unidos 

da América. 
                                                           
104 Dados disponíveis em http://www.dgpj.mj.pt/sections/siej_pt/destaques4485/alguns-
indicadores_1/downloadFile/file/Resultados_2010_20111031.pdf?nocache=1320073195.96 – 
acessado em 15.09.2011. 
105 Dados disponíveis em: 
http://www.siej.dgpj.mj.pt/webeis/index.jsp?username=Publico&pgmWindowName=pgmWin
dow_633918141195530467 – acessado em 09.09.2011. 
106 Dados disponíveis em: 
http://www.siej.dgpj.mj.pt/webeis/index.jsp?username=Publico&pgmWindowName=pgmWin
dow_633918141195530467 – acessado em 19.10.2011. 
107 Território com 92.389 KM² para população de 10.732.357 em 2010. Dados disponíveis 
em: http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.php. - acessado em 19.10.2011. 



129 
 

As considerações específicas de cada um dos 

componentes da União Europeia demandaria trabalho cujo 

resultado não serviria de comparativo aos problemas 

verificados no Brasil e alguns de seus países membros que 

mantém certas semelhanças. 

Estes pontos de contato ficam sempre aquém em 

determinados componentes como espaço territorial, 

complexidade político administrativa, população, índices de 

evolução social etc. o que torna sem proveito semelhante 

comparação. 

A União Europeia conta com judiciário que reúne 

atualmente três tribunais: o Tribunal de Justiça, do qual 

decorre a existência como instituição, Tribunal Geral e o 

Tribunal da Função Pública (TFP). A este compete conhecer e 

julgar causas entre as instituições da União Europeia e seus 

funcionários. Foi constituído em 2005 com competência 

instituída pelo Tratado de Lisboa108. 

A situação segundo estudo estatístico promovido pelo 

parlamento inglês dá conta de que os Tribunais de Justiça e 

                                                           
108 “Artigo 19. o 1. O Tribunal de Justiça da União Europeia inclui o Tribunal de Justiça, o 
Tribunal Geral e tribunais especializados. O Tribunal de Justiça da União Europeia garante o 
respeito do direito na interpretação e aplicação dos Tratados. 
Os Estados-Membros estabelecem as vias de recurso necessárias para assegurar uma tutela 
jurisdicional efectiva nos domínios abrangidos pelo direito da União. 
2. O Tribunal de Justiça é composto de um juiz por cada Estado-Membro. O Tribunal de 
Justiça é assistido por advogados-gerais. 
O Tribunal Geral é composto de, pelo menos, um juiz por cada Estado-Membro. 
Os juízes e os advogados-gerais do Tribunal de Justiça e os juízes do Tribunal Geral são 
escolhidos de entre personalidades que ofereçam todas as garantias de independência e reúnam 
as condições estabelecidas nos artigos 253. o e 254. o do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia. São nomeados de comum acordo pelos Governos dos Estados-Membros, por 
seis anos. Os juízes e os advogados-gerais cujo mandato tenha chegado a seu termo podem ser 
de novo nomeados. 
3. O Tribunal de Justiça da União Europeia decide, nos termos do disposto nos Tratados: 
a) Sobre os recursos interpostos por um Estado-Membro, por uma instituição ou por pessoas 
singulares ou colectivas; 
b) A título prejudicial, a pedido dos órgãos jurisdicionais nacionais, sobre a interpretação do 
direito da União ou sobre a validade dos actos adoptados pelas instituições; 
c) Nos demais casos previstos pelos Tratados”. 
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Tribunal Geral encontram-se no auge de dificuldades quanto ao 

tempo de duração dos feitos e do congestionamento de 

processos pendentes. 

Constatou-se, em números de abril de 2011, 

confirmando estudos produzidos em 2006, que a média de 

demora em decisão final dos feitos é de dezenove meses e que 

no Tribunal de Justiça, pelo menos no Tribunal de Primeira 

Instância, foi superior ao número de processos entrados (436 

processos decididos contra 432 entrados). A quantidade de 

processos distribuídos diminuiu (432 em 2006, contra 469 em 

2005). Todavia, esta diminuição é apenas aparente, o que se 

explica pela razão de que em 2006 não foram distribuídos 

processos de questão relacionada à função pública de 

competência de tribunal especificamente criado para tal 

finalidade (Tribunal da Função Pública).  

O aumento de distribuições processuais foi da ordem de 

33%, isto é, 387 em 2006, contra 291 em 2005. 

Inegável que como a criação do Tribunal da Função 

Pública propiciou um decréscimo que não se sustém se 

incluídos os feitos que foram apenas remetidos para o novo 

tribunal (117)109.  

As mesmas considerações relativamente ao movimento 

processual se operam na América Latina, na qual se verificam 

as mesmas tendências nos últimos anos, de alta na 

distribuição e represamento de feitos, especialmente em 

países em desenvolvimento entre as esferas de primeira e 

segunda instâncias. 

                                                           
109 Dados disponíveis em: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CJE/07/27&format=HTML&aged=0
&language=PT&guiLanguage=en – acessado em 27.5.2011. 
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No México,110 entre 2004 e 2008, houve crescimento de 

20,11% de processos distribuídos, para uma taxa de 

represamento de 32,9%111. 

No Chile,112 o aumento de causas cíveis foi da ordem de 

19,9%, penal 22,3% e laboral 15,5%, em média, entre 2005 e 

2007 teve aumento de 20,8%113. 

As médias aqui alinhadas poderiam ser reunidas em um 

quadro, no qual se verificaria que o aumento de causas 

judiciais globalmente consideradas se dá em países com 

população maior que 10.000.000 de habitantes, sempre com 

identificação equivalente entre 10% e 18% no que respeita ao 

aumento do número de casos e ao represamento de questões 

judiciais, em especial em países em desenvolvimento. 

Se há uma constante de aumento de novos casos em 

detrimento do poder de absorção dos tribunais, de forma a 

possibilitar resíduo de feitos, ou de modo a impedir que tais 

números diminuam, malgrado tenham as autoridades dos 

vários países se empenhado em modernizar os procedimentos, 

incrementando os orçamentos de gestão, com a contração de 

maior número de servidores e juízes, como tem ocorrido no 

Brasil, em Portugal, na própria União Europeia com a 

instituição de novo Tribunal e em considerável número de 

países latino-americanos esse fato mostra facilmente que não 

é o número de recursos, mas o aumento da quantidade de 

feitos que se mantêm em crescimento anual em número 
                                                           
110 População em 2010 de 110.645.154 – Dados disponíveis em: 
http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.php - acessado e 18.06.2011. 
111 Dados disponíveis em: http://www.cejamericas.org/reporte/2008-
2009/muestra_pais343e4.html?idioma=espanol&pais=MEXICO&tipreport=REPORTE4&secc
ion=POJUD – acessado em 21.07.2011. 
112 Território de 750.945KM² como 17.134.708 habitantes em 2010. Dados disponíveis em 
http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.php. - acessado em 18.07.2011. 
113 Dados disponíveis em: http://www.cejamericas.org/reporte/2008-
2009/muestra_pais360ee.html?idioma=espanol&pais=CHILE&tipreport=REPORTE4&seccion
=JBRANCH_ - acessado em 19.07.2011. 
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majoritário de países ao redor do mundo o fator de 

morosidade. 

A consideração sobre a União Europeia e o seu sistema 

judiciário acode a uma estrutura concebida para realidade 

ampla e a cujo sistema não se pode atribuir vícios de antanho, 

ou vicissitudes arraigadas no sistema pré-existente. 

Sendo como é não estaria, pelo menos em tese, sujeito 

aquele judiciário, à série de críticas que normalmente são 

feitas aos demais sistemas jurisdicionais tradicionais. 

Ainda, assim, as dificuldades quanto ao aumento de 

casos novos e de represamento conduzem ao estado de quase 

total utilização daquele aparelho judiciário, desde 2005, pondo 

as autoridades da União Europeia em alerta para o problema. 

A qualidade e variedade temática dos recursos vêm 

sofrendo críticas, porque os Tribunais têm-se dedicado à 

solução de problemas incidentes nos feitos que, malgrado só 

excepcionalmente congreguem interposições com efeito 

suspensivo, acabam por diminuir a velocidade das soluções 

finais. 

A crítica mais veemente está atrelada ao Recurso de 

Agravo, em especial o da modalidade de Instrumento, que 

aumentou consideravelmente de número nos últimos anos, 

apesar das inúmeras modificações procedimentais que 

experimentou. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo tomou a Iniciativa 

de editar a Resolução nº.549 de 2011, emanada de seu Órgão 

Especial que, em seu preâmbulo,114 identifica o problema 

                                                           
114CONSIDERANDO existir, no acervo do Tribunal de Justiça, mais de 550.000 recursos a 
aguardar julgamento, número que não diminui, apesar da grande produtividade média de seus 
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crucial do que entende ser a causa da cumulação indelével de 

feitos a serem julgados, mas adota solução amplamente 

debatida e cuja aceitação, já que depende da aquiescência das 

partes, mostrou-se muito aquém do desejado, pois não houve 

adesão. 

A discussão a aclarar gira em torno da elevada 

quantidade de recursos de agravos de instrumento, agravos 

internos ou regimentais de decisões monocráticas dos 

relatores, de embargos de declaração, de mandados de 

segurança e habeas corpus originários, inclusive no âmbito do 

direito de família, que estariam a atravancar as pautas de 

julgamentos presenciais. 

A indagação mais simples a ser feita respeita à extinção 

desse tipo de recurso. Se deixar de existir o Recurso de 

Agravo contra decisão interlocutória, a despeito do que ocorre 
                                                                                                                                                         
Magistrados, classificado, por isso, em primeiro lugar nas estatísticas do Conselho Nacional de 
Justiça; 
CONSIDERANDO ser necessário adotar providências de ordem prática para o julgamento 
mais rápido dos recursos, com economia de tempo para os julgadores, bem como para 
cumprimento da Meta 2 do CNJ e para o urgente atendimento do princípio constitucional da 
razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF); 
CONSIDERANDO o expressivo aumento do número de agravos de instrumento, agravos 
internos ou regimentais de decisões monocráticas dos relatores, de embargos de declaração, de 
mandados de segurança e habeas corpus originários, inclusive no âmbito do direito de família, 
os quais são preferenciais em relação aos demais, e que, por conseguinte, as pautas das sessões 
de julgamento ficam sobrecarregadas, consumindo tempo que poderia ser usado para o preparo 
de votos em apelações; 
CONSIDERANDO a possibilidade de medidas alternativas voltadas à desburocratização e 
racionalização de atos para uma tutela jurisdicional efetiva, especialmente no sentido de 
aprimorar e agilizar os julgamentos dos recursos preferenciais, inclusive por meio eletrônico, 
como permitido pelo art. 154 e parágrafos do Código de Processo Civil; 
CONSIDERANDO não haver sustentação oral no julgamento dos recursos de agravo de 
instrumento, agravos internos ou regimentais e embargos de declaração, bem como a 
possibilidade, nos casos de apelações e de mandados de segurança e habeas corpus originários, 
de se facultar às partes a prévia manifestação de interesse na sustentação oral, antes da 
realização dos julgamentos, a viabilizar a sessão virtual, sem prejuízo aos litigantes; 
CONSIDERANDO que, por serem os votos publicados pela imprensa oficial, não haverá risco 
de quebra da publicidade e da transparência dos atos judiciais; 
CONSIDERANDO, finalmente, que a dispensa da sessão de julgamento, nos casos dos 
recursos previstos nesta Resolução, auxiliará o adequado cumprimento da Resolução nº 
542/2011, proporcionando mais tempo aos magistrados para o julgamento dos processos da 
Meta 2, sem a sobrecarga das pautas, 
https://esaj.tjsp.jus.br/gcnPtl/abrirDetalhesLegislacao.do?cdLegislacaoEdit=97465&flBtVoltar
=N – acessado em 19/01/2013 
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com a Jurisdição trabalhista, por exemplo, o número de 

processos represados nos tribunais diminuirá? 

De começo saliente-se que o meio de impugnação de 

decisões interlocutórias na justiça brasileira, é tradicionalmente 

o de Agravo, desde sua organização, o que se operou por 

questões de ordem técnica e práticas. Aguardar o momento 

recursal que advirá apenas com a sentença de mérito em 

contexto temático tão amplo como o do processo civil, penal, 

administrativo, mostra-se inadequado, porque a produção de 

uma prova pericial, por exemplo, não poderia esperar ao 

deslinde sentencial para ser produzida em função do tempo 

que demandaria tal providência e assim em uma série de temas 

que o recurso de agravo tem condições demonstradas 

historicamente para solucionar. 

Os argumentos em favor da manutenção deste recurso 

são de tal forma convincentes, que não autorizaram desde 

1994 que se lhes alterassem substancialmente o cabimento, 

mantendo-se a forma instrumental, com a retida. 

Um dos alertas quanto às alterações relativas ao 

recurso de agravo na sistemática brasileira foi feita pela 

doutrina, no sentido de que a criatividade de advogados e 

profissionais do Direito encontra meios de provocar o Judiciário 

para as controvérsias propostas115. 

A prática no manejo desse recurso mostrou seus 

efeitos, como se verifica pela leitura do preâmbulo da aludida 

Resolução, que propõe solução visivelmente antiprocedimental 

e elementarmente ilegal, segundo alguns, na medida em que 

renega a regra de julgamento colegiado presencial como ato 

composto (CPC. art.555 - CPC/2015, art. 940). Todavia, se o 
                                                           
115 Greco Filho, Vicente. (1996). Comentários ao procedimento sumário, ao agravo e à ação 
monitória.p. 36/37. Editora Saraiva. São Paulo. 
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legislador não extinguiu o aludido recurso,116 deve-se à 

pertinência e viabilidade técnica que encerra. 

De toda forma, a indicação dos tribunais a respeito do 

congestionamento de feitos, em especial de agravo de 

instrumento, como visto no caso específico do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, mostra-se mero reflexo do acúmulo de 

litigiosidade originária de primeira instância, conclusão 

inevitável, dada a afluência recursal preponderantemente 

havida ao longo dos procedimentos em primeira instância no 

processo de conhecimento, especial e executivo. 

 

1.3. O processo executivo  

O processo executivo, tanto quanto o de conhecimento, 

são indiscutidamente instrumentos de entrega da tutela 

jurisdicional, quer isto ocorra na esfera jurisdicional cível ou 

criminal, comum ou especializada. 

Por óbvio, está sujeito aos mesmos requisitos 

constitucionais relacionados à presteza da entrega da 

respectiva tutela, que corresponde ao remeter ao detentor o 

bem da vida. De fato, trata-se daquilo que em primeiro lugar 

almeja o interessado e por derradeiro lhe é entregue. 

A execução, por seu turno, sofre de semelhantes 

problemas de demora em sua entrega tutelar pelo Estado-juiz. 

Em alguns casos, como o que se dá na execução em face da 

Fazenda Pública em qualquer esfera, resta particularidade 

vexatória de iniquidade contra o exequente, que fica a 

depender da ordem dos precatórios e sua eternização oriunda 

de sucessivos e seculares descasos com o erário público e a 

                                                           
116Novo Código de Processo Civil – artigos 1015/1021. 
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incompetência de incontáveis administradores, cuja solução foi 

a de simplesmente delongar os prazos para pagamento em 

flagrante desfavor a toda regra de moralidade constitucional e 

administrativa. 

Esse procedimento inqualificável e desmerecedor de 

qualquer nota justificativa se identifica como exceção, derivada 

apenas do menoscabo ao princípio de entrega tutelar 

jurisdicional em tempo razoável e total desrespeito ao cidadão, 

porém, não advém de comportamento jurisdicional ou 

adjacente a ele, resulta, isto sim, do simples descompromisso 

com primados morais e éticos. 

Não se pretende neste âmbito discutir a questão 

relacionada com a independência metodológica da ação 

executiva, enquanto resultado do cumprimento de sentença 

condenatória e sim analisar situações nas quais o Estado 

opera, no sentido de propiciar a materialização do comando do 

título executivo, seja ele sentencial, ou documental 

extrajudicial e, nessa medida, identificar a todo o resultado 

prático advindo do título como execução, o que facilitará a 

compreensão inclusive das estatísticas existentes até este 

momento. 

Há de se verificar qual a participação do processo 

executivo na problemática enfrentada neste trabalho.  

Partindo-se da consideração que executiva é toda a 

ação que se opera tendo por base título judicial (sentença 

condenatória cível ou criminal, bem assim por meio dos títulos 

ditos extrajudiciais, incluindo-se neste rol as certidões da 

dívida ativa que fornecem lastro para as executivas fiscais), 
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sob tal campo de abrangência que, a partir de 2009117, os 

órgãos judiciários que acompanham o desenvolvimento do 

desempenho do serviço jurisdicional apontam para realidade, 

pois que, desde então, se verifica que nada menos que 

45,3%118 de todos os feitos em primeira instância são 

execuções, ao passo que os processos cognitivos montam 

44,8%119 do total. 

Ainda em se considerando os dados de 2013, o 

congestionamento entre ações de conhecimento e execução, 

em números totais, é bastante significativo, em especial ao se 

considerar o montante de entrada de novos processos e o 

represamento daqueles que passam de um ano para outro no 

aguardo de decisão. Assim, enquanto os processos novos 

cognitivos implicam no total de 16.714.154, com taxa de 

pendência de julgamento para 25.873.832, as execuções, em 

sua totalidade, deram entrada no Judiciário montando 

6.760.187, porém com média de congestionamento equivalente 

a 36.377.575. 

O levantamento estatístico do ano anterior120 

demonstrava que o total de execuções era de 5.106.306 para 

número pendente de 27.707.603, o que implica que de um ano 

para outro o montante de feitos pendentes ou estocados sofreu 

aumento de 8.669.972, ou 73,17%. 

Ao discriminar as espécies de títulos executivos e as 

respectivas execuções aí fundamentadas, tem-se que as 

                                                           
117 Ocasião na qual os estudos estatísticos do CNJ., passaram a identificar as ações executivas 
como objeto destacado de estudo e observação. Justiça em Números 2013 - 
ftp://ftp.cnj.jus.br/Justica_em_Numeros/relatorio_jn2013.pdf - acessado 02/03/2014 
118 Justiça em Números 2013 - ftp://ftp.cnj.jus.br/Justica_em_Numeros/relatorio_jn2013.pdf - 
acessado 02/03/2014 
119 Justiça em Números 2013 - ftp://ftp.cnj.jus.br/Justica_em_Numeros/relatorio_jn2013.pdf - 
acessado 02/03/2014 
120 http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-e-transparencia/pj-
justica-em-numeros/relatorios - acessado em 04/03/2014. 
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execuções fiscais correspondem à esmagadora maioria do 

contexto numérico, pois que, enquanto os processos novos 

executivos fiscais em 2012 somaram 3.720.068 com taxa de 

congestionamento equivalente a 25.553.495, as execuções não 

fiscais atingiram 688.634, com o congestionamento de 

2.211.661, enquanto as execuções de sentença condenatória 

totalizaram 2.167.419, com congestionamento de 5.705.971121. 

O mesmo panorama se apresenta na apuração 

estatística do ano seguinte, isto é, para o global de execuções 

fiscais proposta de 3.516.004, com represamento de 

27.675.013, as execuções não fiscais somavam 686.198, com 

congestionamento de 2.315.804, os processos e as execuções 

judiciais, criminais e civis representavam propostas 2.557.001, 

e congestionamento 6.385.087122. 

A elevação porcentual de um ano para outro foi de 

7,67%, revelando que a tutela executiva se mostra tardia, com 

expressiva relevância em relação à cognitiva o que entrava a 

rápida solução dos litígios. 

A questão mais saliente desse quadro é demonstrar por 

que existe um número tão elevado de execuções fiscais 

pendentes de solução, em especial por se considerar que, 

como se viu atrás123, o dispêndio médio de um feito executivo 

fiscal está próximo dos 2989 dias, não indo a recurso senão 

pequeno porcentual dos feitos, cerca de 6%?124 

                                                           
121 http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-e-transparencia/pj-
justica-em-numeros/relatorios, p. 300. 
122 http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-e-transparencia/pj-
justica-em-numeros/relatorios, Justiça em Números 2014, p. 36 
123 item 1.2 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) . (2011). Custo unitário do processo de execução fiscal na justiça federal. p. 22 – 
in http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/livros/2011/livro_custounitario.pdf - acessado - 
04.03.2014 
124 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) . 
(2011). Custo unitário do processo de execução fiscal na justiça federal. p. 24 – in 
http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/livros/2011/livro_custounitario.pdf - acessado - 04.03.2014. 
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As indicações mais seguras apontam para desproporção 

entre os débitos fiscais apurados e aqueles que efetivamente 

vão a juízo pela via da execução, porque reconhecidamente os 

valores dos títulos são inferiores a R$20.000,00125, o que, 

segundo entendimentos práticos, mostram ser antieconômica 

sua cobrança judicial. 

A tendência, então, é a de proceder à cobrança de 

dívidas com valores acima do mencionado anteriormente, 

ficando os valores com montante inferior relegados à cobrança 

extrajudicial, feita nem sempre com o melhor critério, 

negativação do nome do contribuinte nos órgãos de proteção 

ao crédito e protestos extrajudiciais realizados via Cartório de 

Protestos. 

Como de hábito, a fundamentação repousa na 

morosidade do Judiciário no proceder aos atos elementares da 

constituição da relação executiva fiscal. Assim, a explicação do 

por quê do número de processos novos ser menor que o de 

pendência se mostra facilitada. De outra parte, como se disse 

antes, os dois maiores elementos de morosidade procedimental 

são a citação e a penhora de bens para o aparelhamento da 

execução. Ali, reclamam as Procuradorias, demora-se muito 

por decidir o magistrado pela citação editalícia e aqui, porque 

toca às procuradorias identificar e buscar os bens a serem 

penhorados e não à Jurisdição. 

De tudo isso, no aspecto pragmático, é deixar que o 

feito permaneça em cartório ou sem andamento, o que 

demonstra efetiva falta de interesse no culminar do 

procedimento, o que ensejaria a extinção por falta de atenção 

ao ônus processual de dar o andamento necessário ao feito, 

                                                           
125 Portaria do Ministério da Fazenda nº.75/2012. 
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com a consequente aplicação do artigo 267, III126 do Código de 

Processo Civil (com o equivalente do artigo 316 do CPC/2015). 

De toda forma, a parte ré não tem interesse em pleitear 

que assim se dê, preferindo deixar que o tempo flua em 

proveito da prescrição intercorrente. 

Notadamente a providência jurisdicional seria a de 

intimar as partes a que dessem andamento ao feito, sob pena 

de extinção (CPC. art. 267, II, CPC/2015, art. 316). 

Aponta-se para a realidade de que o congestionamento 

dos feitos executivos fiscais, em especial, não se identifica 

com os casos de lentidão dos feitos com temáticas diversas da 

executiva fiscal. Os procedimentos ficam paralisados por anos, 

apenas para que se promovam a citação e/ou se encontrem 

bens que sirvam de penhora, para só citar estes dois motivos. 

Nessa conformidade, o congestionamento não conduz ao 

mesmo nível de comprometimento que ocorre nos feitos de 

outros fundamentos e temáticas.  

 

1.6. As manifestações legislativas 

Por mais de uma vez se aborda neste trabalho as 

tentativas de resolução, ou pelo menos minimização, do 

problema da demora da entrega da tutela jurisdicional por meio 

da edição de leis. 

Assim se deu ao longo dos últimos trinta anos, 

culminando com a promulgação do Código de Processo Civil 

em vacatio legis até o mês de março do ano vindouro, Lei 

nº.13.105/2015. 

                                                           
126 Incidente s Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. 
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Anote-se que nova legislação regulamentando a 

Arbitragem foi aprova recentemente (Lei nº. 13.129/2015) e 

outras com sentido aprimorador vêm sendo propostas, 

discutidas e eventualmente serão editadas. 

Disso se tira, de primeiro, que não há inação legislativa, 

ao contrário, as etapas reformadoras das leis processuais ou 

meramente procedimentais, em todos os níveis convergentes 

da processualística, estão a todo momento voltadas para a 

reformulação e atualização dos moldes legislativos. 

De segundo se conclui, por outra parte, que nem 

sempre as alterações se manifestam positivamente, ou com a 

proficuidade esperada, apontando para a conclusão de que 

nem sempre a solução há de ser encontrada na lei ou no 

conjunto de dispositivos regulamentadores. 

Fez-se neste trabalho alusão frequente a tal questão, 

podendo-se chegar a uma conclusão preliminar a respeito da 

interferência da nova legislação para fazer frente ao problema 

da demora da entrega da tutela, como óbvio resultado de 

melhoramento apenas do modelo legislativo, quando se intenta 

harmonizar o quadro jurídico, mas em nenhum momento se 

alcança melhorias nos números estatísticos que envolvem o 

problema. 

Nesse sentido há, por exemplo, no novo Código de 

Processo Civil, as tratativas voltadas para que se faça a 

citação eletronicamente, a partir de um cadastro eletrônico das 

pessoas jurídicas, de Direito Público e privado, com as 

exceções que ali se veem (CPC. art. 246, § 1º). Certamente tal 

tentativa visa apressar o ato citatório, sem que se tenha 

mínima visão de como se procederá ao cadastramento ou à 

obrigatoriedade de inscrição e atualização de seu conteúdo. 
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Isso para não se falar nas dificuldades operacionais de 

tal sistema, ainda não compreendido em figura totalmente 

segura quanto à recepção dos atos citatórios. 

Outra tentativa repousa na questão da improcedência 

do pedido, liminarmente determinada nos termos do artigo 332 

que, por um lado, alargou a incidência do instituto anotado no 

artigo 285-A do Código de Processo Civil de 1973, que se 

limitava a julgamentos repetidos pelo próprio julgador a quo 

atrelando, entretanto, o julgamento às disposições dos 

tribunais superiores, com enunciados ou súmulas (inciso I); 

acórdãos proferidos em recursos repetitivos (Inciso II); 

entendimentos firmados em resolução de demandas repetitivas 

ou assunção de competência ou ainda, sobre enunciado ou 

súmula do tribunal de justiça local a respeito de direito local 

(inciso IV). 

A providência atinge duas amplas manifestações 

jurisdicionais que fazem restringir poderosamente o poder do 

juiz singular de determinar-se pelo objeto da demanda, sem 

que antes se debruce nas decisões do tribunal estadual ou 

regional (no caso da competência da justiça federal), e os 

Tribunais cuja competência se põem como superior. A primeira 

restringe o poder de interpretação do magistrado de primeira 

instância, impondo-lhe submissão não apenas aos julgados 

idênticos e à aplicação de súmulas regedoras dos 

entendimentos reiterados do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tributal de Justiça, e acaba por impor ao juiz de 

primeira instância pesquisa prévia aos enunciados e súmulas 

do Tribunal revisor. 

A incursão do direito brasileiro ao direito de precedentes 

jurisprudenciais aumenta consideravelmente o poder político 

dos Tribunais, em detrimento ao exercitado pelos juízes de 
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primeira instância que mais proximamente trabalham junto da 

população, demonstrando processo de concentração do poder, 

até aqui pulverizado. 

A história tem demonstrado que concentrar poder se 

mostra contraproducente naquilo que respeita aos interesses 

da população, porque mais cedo ou mais tarde, o 

distanciamento entre o detentor e o subordinado do poder 

político entram em conflito sentidamente, em decorrência do 

distanciamento e injustiça causados com o procedimento da 

concentração. 

Do ponto de vista da abreviação do tempo do processo 

e/ou da sua maior agilidade de entrega tutelar, não parece a lei 

ter avançado, pois todo um cotejo de recursos, idas e vindas 

procedimentais, estão previstas no caso de o juiz singular 

improver a pretensão do autor. 

Assim, se houver recurso, seja por que fundamento for, 

da sentença, caberá apelação (CPC. art. 332, §§ 3º e 4º), 

podendo o juiz se retratar nos cinco dias de interposição ou em 

não o fazendo, determinar a citação do réu para contrarrazoar 

o recurso, o que redundará na remessa ao Tribunal 

competente. 

A ideia central do instituto, certamente, não é de 

abreviar o tempo da tutela jurisdicional, mas racionalizar e 

prevenir demandas cuja vida útil não será promissora, com a 

uniformização dos entendimentos majoritários advindos dos 

Tribunais; contudo, poderá redundar em incidentes recursais 

que, mais uma vez, retardarão a decisão definitiva da lide. 

De maneira semelhante, como se disse antes (item 

1.1.), a tentativa acostada ao projeto do novo Código de 
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Processo Civil viu seu intento tolhido pelo veto ante as 

dificuldades que envolveriam sua aplicação cotidiana. 

Outra preocupação do novo Código de Processo Civil se 

estabelece na sistemática redução de causas repetitivas, 

instituindo incidente respectivo (IRDR), tratado no artigo 976 a 

987, bem como na uniformização da jurisprudência, a fim de 

tornar os julgamentos menos propensos a surpresas, o que, 

aliás, está se tornando uma visão mais consentânea com a 

realidade jurisdicional e, por consequência, social, posta nos 

artigos 9º, 10, 484, parágrafo único do novo Código de 

Processo Civil e a uniformidade de concepções de julgamento. 

A uniformização dos temas jurídicos nos julgamentos 

tem sido tema repisado há anos na doutrina, pois, anseia-se 

pela previsibilidade das decisões a respeito de questões que 

são do interesse popular que por seu número acabam por 

avolumar desnecessariamente o judiciário. 

Não se entrará no mérito da forma pela qual a lei 

processual determina a uniformização e a sistemática voltada 

para tal efeito. Anota-se, apenas, que a forma pela qual essa 

intenção se manifesta parece diminuir a participação dos juízes 

singulares, porquanto terão eles que se adaptar a uma gama 

enorme de informações a respeito dos julgamentos dos 

tribunais, tanto local como superiores, para que decidam de 

maneira consentânea com os paradigmas colegiados. 

As discussões de divergências a respeito dos anotados 

paradigmas poderão fazer aumentar o número de recursos 

sobre tais decisões. 

O excesso de recursos e demandas perante os órgãos 

jurisdicionais trazem, como inegável, a lentidão e com isto a 

aglomeração e inércia da jurisdição.  
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Em face de tal constatação, inúmeros comportamentos 

voltados a minimizar o problema acabam por ser verificados, 

sendo um deles o que se convencionou denominar de 

"jurisprudência defensiva", segundo a qual os recursos ou as 

lides são sumariamente descartados de apreciação pelo só 

defeito formal ou detalhe não levado a efeito. 

Não são poucos os casos nos quais os recursos não 

são conhecidos pela só razão de a guia de recolhimento ter 

sido paga sob o código de receita incorreto, ou por diferença 

de centavos do montante devido, ou por faltar documento que a 

lei repute essencial, ou ainda, ante a não juntada da guia sobre 

a qual se deu o pagamento da importância devida, porém 

comprovado o recolhimento. Para tais exageros, o artigo 932, 

parágrafo Único do novo Código de Processo Civil, impõe ao 

julgador que determine a correção dos detalhes no prazo de 

cinco dias, o que poderia causar certa dissensão, que 

redundará em recursos a respeito da qualidade de preclusão 

que se opere, por exemplo, nos casos de preclusão 

consumativa que inviabiliza a interposição recursal. 

Seja como for, o que não se pode deixar de salientar é 

que o processo suscitará questões a serem resolvidas, por 

meio da iniciativa do julgador ou pela provocação pelos meios 

técnicos postos pelo sistema. Não é esta ou aquela gama de 

legislação que resolverá o problema da demora na entrega da 

tutela pela sua só existência. O que se espera e se verifica 

patenteada em toda iniciativa de reforma legislativa se traduz 

na vontade de aperfeiçoamento que venha a minimizar os 

entraves de uma sucessão procedimental adequada e ágil. 

Todos os movimentos doutrinários e jurisprudenciais de 

aperfeiçoamento do sistema não podem perder de vista que o 

processo é meio excepcional de resolução dos conflitos de 
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interesses no qual se manifestam, incontáveis vezes, as 

idiossincrasias e o imobilismo dogmático que acabam por 

corromper tecnicamente o exercício científico do procedimento. 

Não se deve perder de vista a finalidade e os princípios 

que norteiam a processualística de uma maneira geral, isto é, o 

apaziguamento dos conflitos sociais, que exigem do Estado 

solução consentânea com o Direito aplicado de maneira justa e 

isonômica. 

Os exemplos lançados algures e ao longo deste 

trabalho, referentemente às propostas de modificação 

legislativa que digam respeito ao tema central do que se trata 

nestas linhas, por certo, limitam-se à questão de demora no 

trato de tutela jurisdicional, uma vez que as iniciativas 

legislativas se voltam para contextos mais amplos. Ademais, as 

exemplificações trazidas não esgotariam a matéria, mas são 

suficientes para as conclusões que suscitam. 
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2. Aumento da litigiosidade e suas causas 

Falar em litigiosidade traduz-se em identificar o estado 

no qual se encontram sujeitos envolvidos em impasse por 

disputa a respeito de determinado objeto, que pretendem fazer 

submeter ao seu o patrimônio jurídico de outrem. 

Litigiosa é toda situação na qual exista um objeto em 

disputa, por dois ou mais sujeitos, que o pretendam para si127. 

A proibição do Estado de que qualquer deles proceda 

autotutela impõe solução autocopositiva, ou que, por meio 

heterocompositivo, a situação litigiosa seja dirimida. 

Como visto anteriormente, a solução heterocompositiva 

biparte-se em arbitragem e jurisdição, repousando em sua 

esmagadora maioria nesta última a responsabilidade pela 

composição da lide, malgrado a inércia da qual é dotada. 

Anotou-se anteriormente que o sistema legal, e 

consequentemente jurídico e jurisdicional, foi concebido para 

lidar com exceções quantificadas, o que lhe permitiria absorver 

o contingente correspondente. Todavia, tal não se processa, 

desde a massificação educacional e esclarecimento político, 

que permitiu ao cidadão comum acessar a jurisdição e dela 

exigir a prestação que se traduza em tutela jurisdicional. 

Nos últimos trezentos anos, enormes avanços se 

operaram na informação e no crescimento das concepções 

jurídicas e de direitos coletivos, passando pelas melhorias 

socioeconômicas com as quais se viabilizou tanto o 

conhecimento dos direitos subjetivos, como a organização para 

obtenção de sua observância. 

                                                           
127 Carnelutti, Francesco. (2000). Sistema de processo civil. p. 60/63. Vol. 1.  
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Por certo que o Estado-Juiz identifica-se com a função 

destinada a fazer com que a gama de direitos possa vir a ser 

observada, impondo, para tanto, sua vontade, inclusive em 

face dos demais órgãos da organização do poder estatal. 

Nenhuma novidade ressoa dessas assertivas, inclusive 

o fato de que o Direito não resolve as questões litigiosas por si 

só, pela sua simples aplicação aos casos concretos, quer 

porque a legislação que o embasa tenha sido mal elaborada, 

quer porque a sociedade não confia na eficiência de sua 

aplicação, quer ainda porque a difusa e abundante legislação 

confunde seus destinatários, não permitindo que os litigantes 

entrem em acordo quanto à aplicação da regra adequada à 

solução da perlenga. 

Adiante-se que por verdade matemática facilmente 

verificada na prática ser o cidadão cumpridor de seus deveres 

e observador da lei. 

A normalidade das relações jurídicas pressupõe 

nascimento, vida e extinção, sem que qualquer discussão 

litigiosa venha à baila. Apenas excepcionalmente surge a lide 

como característica do impasse decorrente de divergências 

sobre a aplicabilidade do Direito ao caso concreto. 

Ao se atingir o estágio da litigância, parece razoável 

dizer que os meios de composição dos litígios não se mostram 

adequados em seus elementos para que os sujeitos 

contendores, por si sós, elejam as soluções para seus 

problemas, tendo de buscá-las na jurisdição, ou juízo arbitral, 

ou em meio autocompositivo. 

A jurisdição, por seu turno, não se mostra capaz de 

absorver a quantidade de questões que lhe são apresentadas 
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anualmente, daí culminando no problema que este trabalho 

analisa. 

Situação constrangedora se apresenta, pois que, de um 

lado, há insuficiência de participação eficiente da jurisdição 

para a solução dos conflitos a ela apresentados. Por outro, 

essa realidade propicia a que o jurisdicionado, sabedor dessa 

insuficiência, desacredite da jurisdição e/ou assuma 

comportamento de autotutela, ou simplesmente nada faça em 

reação ao impasse no qual se vê envolvido, o que proporciona 

evidente ensejo de desagregação social e profunda prostração 

de confiabilidade nas instituições. 

Tal estado de coisas se anunciava e se constatava 

desde o início dos anos de 1980128129, prosseguindo até o novo 

milênio sem qualquer manifestação de mudanças 

substanciais130. 

O aumento da litigiosidade, assim compreendida a 

situação na qual o conflito de interesses se manifesta, 

ensejando a interferência da jurisdição, e interpretada 

numericamente pelos índices de processos novos distribuídos 

às instâncias originárias ou às instâncias superiores pelas 

estatísticas oficiais se mostra de tal forma evidente, que não é 

preciso muito procurar para verificar sua incidência. 

As causas desse aumento, que interferem diretamente 

no acúmulo numérico de feitos e na morosidade da prestação e 

tutela jurisdicionais, são o centro da análise que neste ponto 

se mostra. 

                                                           
128 Watanabe, Kazuo. (1985). Juizado especial de pequenas causas. p. 2/4. 
129 Carneiro, Athos Gusmão . (1988). Juizado de pequenas causas. p. 335. in Participação e 
processo. Grinover, Ada Pelegrini, Dinamarco, Cândido Rangel e Watanabe, Kazuo. 
Organizadores. 
130 Grinover, Ada Pelegrini. (1998). O processo em evolução. p.22. 
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Ao se apresentar situação na qual os sujeitos 

vinculados juridicamente convirjam em interesse sobre o 

mesmo objeto, disputando-o, estabelece-se o litígio. Este 

fenômeno, classicamente sociológico, precisa estar permeado 

de substância de coloração jurídica a fim de que o Estado-Juiz 

se ocupe dele ao ser retirado de seu estado inercial primitivo. 

A contingência litigiosa se apresenta no meio social, 

muito antes de adentrar a jurisdição, e em incontáveis casos 

permanece exclusivamente nesse meio. Determinar as razões 

pelas quais alguém demanda em juízo ou procura eliminar o 

litígio, consiste em buscar a resposta para a questão: Por que 

os sujeitos se dirigem à jurisdição para dirimir seus conflitos de 

interesse? 

Pode-se responder a tal questão mediante a 

compreensão de que não haveria outra forma, ante o impasse 

reinante e com a proibição pelo Estado de autotutela, a não ser 

a renúncia unilateral. 

Por certo, para que esta resposta seja válida, primeiro 

se apresenta necessário que o litigante compreenda tal 

situação e que litigar em juízo se mostre situação contingente 

e inevitável, o que parece ser mais ou menos intuitivo no senso 

comum da população brasileira. Quando as coisas vão mal, há 

de se buscar solução eficiente, definitiva e segura a respeito 

do problema e o Judiciário se apresenta como um meio 

razoável de perseguição civilizada dos objetivos. 

De outra parte, e não menos importante, se apresenta o 

que se tem de direito a perseguir ou o que não se tem, se tal 

situação está afeita a ser submetida com sucesso ao Judiciário 

ou não. A dúvida labora desfavoravelmente, por vezes inibindo 

o ímpeto de perseguir o objetivo. Mostra-se, pois, de suma 
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importância obter a informação a respeito do enquadramento 

jurídico da situação fática, antes mesmo de se procurar um 

advogado para o patrocínio da causa, seja ela trabalhista, civil, 

comercial, etc. 

A não ser em questão de alta complexidade, de regra, 

os sujeitos não consultam advogados. As informações são 

obtidas por meio de organizações associativas, órgãos de 

classe, concebidas para tal finalidade e que costumeiramente 

prestam as informações e análises sem qualquer custo. 

Assim se dá, por exemplo, com as associações de 

classes profissionais, de adquirentes de imóvel financiado pelo 

Sistema Financeiro da Habitação e outros tantos órgãos de 

orientação. 

Os informes podem, em inúmeros casos, ser obtidos 

pessoalmente, com ou sem hora marcada, por carta, telefone, 

pela rede mundial de computadores em sítios de busca, o que 

facilita imensamente o enquadramento da situação fática ao 

Direito. 

Os veículos de informação mais tradicionais, como o 

rádio e a televisão, muitas vezes prestam serviços inestimáveis 

relacionados ao Direito de cada um e da coletividade. Contudo, 

se tem visto que os meios televisivo e radiofônico analisam as 

questões superficialmente, sem a profundidade técnica 

necessária, o que se opera, na maioria dos casos, nos 

sindicatos, associações e determinados órgãos de informação. 

De todas essas mídias, a mais interativa e talvez 

sigilosa, sem qualquer dúvida, é a Rede Mundial de 

Computadores, uma vez que facilmente se tem acesso a 

informes que se destinam não apenas às considerações 

primárias, como e também a análises técnico-jurídicas de 



152 
 

questões semelhantes, com largo grau de similitude e até 

mesmo aos julgados dos tribunais competentes sobre o tema 

sob exame. 

A informação e a aproximação da certeza sobre o 

tratamento jurisdicional que se poderá obter acerca do litígio 

constituem-se nos dois elementos primordiais da demanda 

judicial. 

O acesso à justiça, de outra parte, é o elemento de 

manifesta importância para a consumação do intento de buscar 

solução heterocompositiva para a querela surgida. 

De nada adianta ter ciência sobre o que esperar do 

Judiciário se o ingresso do pedido resolutivo se mostra caro, 

moroso, burocrático ou simplesmente complicado, a ponto do 

destinatário da decisão final não compreender os mecanismos 

pelos quais se adentra e se obtém o resultado perseguido. 

Não se trataram, propositadamente, das formas 

alternativas de composição dos litígios, especialmente as 

extrajudiciais, porque o grande público pouco ou quase nada 

conhece a respeito delas. 

A arbitragem, por exemplo, de fácil constituição, 

depende de contrato escrito, de certa formalidade quanto à 

decisão, ainda que seja por equidade. As câmaras de 

mediação e conciliação são raras, tímidas tentativas de 

escolas e órgãos estatais ou organizações não 

governamentais, com pouca ou quase nenhuma divulgação 

quanto ao sistema ou método pelo qual operam ou os 

resultados práticos que suscitam. 

Muito mais populares e divulgadas, muito mais seguras 

e conhecidas, as atividades jurisdicionais. Demoradas, mas 
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eficientes, burocráticas, mas reconhecidas e em cuja resposta 

se confia, mais que nos demais ramos governamentais131, 

porque das pessoas entrevistadas em pesquisa realizada pela 

Faculdade de Direito da Fundação Getulio Vargas132, que 

aponta ser o Judiciário brasileiro a 4ª instituição de maior 

credibilidade no país, com 50% da preferência dos 

entrevistados, perdendo apenas para o Ministério Público, com 

52%, a Igreja Católica com 56% e as Forças Armadas com 

70%. 

Dessa forma, 85% buscariam a justiça para tratar de 

assuntos relacionados à prestação de serviços, 86% a fim de 

resolver questões de relações de vizinhança, 87% iriam à 

justiça para resolver questões litigiosas relativas a relações de 

trabalho, 89% em Direito de Família, 93% em relações com o 

poder público e 94% para solucionar problemas de Direito do 

Consumidor. 

Isso em se considerando que a Jurisdição mundial vem 

sofrendo diminuição da credibilidade dos seus jurisdicionados, 

mostrando, entretanto, que é a mais conhecida e confiável, 

sobretudo, em se tratando de questões litigiosas que mais 

afligem e preocupam os brasileiros e porque são as questões 

de maior divulgação na mídia. 

Não se há de estranhar o porquê da preferência dos 

litigantes em buscar soluções de seus litígios junto ao Poder 

Judiciário. Não apenas por se tratar de instituição na qual os 

cidadãos confiam em ampla maioria, bem assim, porque os 

                                                           
131 Relatório ICJ Brasil 3º Trimestre 2011, p. 26 – Dados disponíveis em: 
http://www.direitogv.com.br/subportais/Relato%CC%81rio%20ICJBrasil%203%C2%BA%20
Trimestre%20-%202011.pdf – acessado em 19.11.2011. 
132 Relatório ICJ Brasil 3º Trimestre 211, p. 25 – Dados disponíveis em: 
http://www.direitogv.com.br/subportais/Relato%CC%81rio%20ICJBrasil%203%C2%BA%20
Trimestre%20-%202011.pdf – acessado em 19.11.2011. 
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principais temas de interesse social estão afeitos a solução 

definitiva e segura quando emanadas da jurisdição. 

O que se percebe facilmente é que o fenômeno social 

litígio sempre existiu, mas acabou tendo seu número 

incrementado pelo crescimento quantitativo da população, 

complexidade das relações sócio-jurídicas, incremento de 

tensão nas relações Estado-Cidadão e, em especial, pelas 

informações relacionadas aos direitos: aqueles já existentes, a 

cujo respeito às pessoas passaram a conhecer mais e melhor 

por força dos meios de comunicação e os novos direitos, em 

especial no Brasil, por influência da Constituição da República 

a partir de 1988. 

Considera-se natural que a litigiosidade tivesse crescido 

ante os meios que propiciam tal incremento vertiginoso, em 

especial pela crescente viabilização de notícias a respeito dos 

direitos, maior facilidade de acesso ao seu conteúdo, melhor 

enquadramento subjetivo na relação fato-direito. 

As relações do Cidadão com o Estado, de maneira 

genérica, na maior parte dos países de grau econômico 

marcantemente capitalista, conduziu à ideia de que patriotismo 

e colaboração com os vários governos são conceitos cada vez 

mais distintamente considerados. 

A pressão exercida pelo Estado contemporâneo da 

globalização aponta marcante opressão sobre o contingente 

cidadão, negando-lhe, frequentemente, a franquia do exercício 

dos direitos garantidos constitucionalmente, ao mesmo tempo 

em que exige deste mesmo cidadão submissão a toda sorte de 

exigências, muitas vezes contrárias às diretrizes 

constitucionais. 
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As alegadas necessidades de segurança contra 

atividades terroristas empresta nota conclusiva sobre o 

assunto, com a divulgação das questões de determinadas 

entidades que publicaram documentos sigilosos de governos 

que evidentemente invadem a privacidade de povos inteiros, 

tendo por justificativa a luta contra os "inimigos da democracia" 

"e do mundo livre". 

A global e desenfreada perseguição a pessoas que 

divulgaram tais informações, virtualmente verdadeiras, e o 

constrangimento da atividade nitidamente governamental, em 

especial norte-americana, provocou desconforto de opressores 

e a incômoda contingência de explicar comportamento 

deplorável com a utilização dos meios tecnológicos mais 

sofisticados para a manutenção do poder político nos vários 

segmentos humanos. 

Da complexidade do ordenamento legal se depreende a 

imensa plêiade de normas, regras e mandamentos, cujo 

número e complexidade tornam, muitas das vezes, impossíveis 

até mesmo aos especialistas encontrarem a finalidade e a 

regulamentação adequada ou apenas apropriada do alcance e 

significado de seu enunciado. 

O aumento brutal de exigências de caráter burocrático, 

voltadas a aumentar a complexidade da máquina estatal e por 

consequência a dificultação do entendimento e da obediência 

aos ditames legais, faz com que as interpretações a respeito 

do conjunto normativo, venham a ser divergentes e por vezes 

contraditórias. 

No Brasil, os sucessivos governos exigem muito e 

retribuem pouco. O Estado tornou-se altamente especializado 

em arrecadar, apartando-se de regular, desviando-se dos 
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objetivos primários de sua constituição original de estabelecer 

bases seguras e mínimas de desenvolvimento pessoal e 

coletivo de seu componente subjetivo (o povo), destinatário 

último de qualquer manifestação politicamente organizada. 

Não se desconhece que, apesar de tímida, porém 

eficiente campanha de melhoramento de acesso à justiça 

facilitou aos sujeitos de direitos entregarem sua questão ao 

julgamento da jurisdição. 

As facilidades, conquanto reconhecidamente existentes, 

verificam-se insuficientes. Há um sem número de entraves e 

dificuldades para que a jurisdição venha a tomar conhecimento 

das questões litigiosas, com o altíssimo custo das despesas 

iniciais, a falta de acesso aos meios institucionais de 

informação para consulta de temas jurídicos, a burocracia no 

que respeita à propositura e finalização da relação jurídica 

processual, para só lembrar estas. 

Dessarte, a litigiosidade cresceu, por óbvio. Todavia, 

por meio dos Juizados Especiais, divulgação e maior acesso à 

informação relacionada aos direitos, além da forma pela qual 

esse direito está sendo tratado pelos órgãos jurisdicionais, com 

maior, ampla e gratuita forma de divulgação e análise dos 

litígios, toda a litigiosidade que antigamente (cerca de vinte 

anos) não ia dar na jurisdição, mais o incremento do aumento 

natural da litigiosidade, apoiada na melhora do ensino e na 

divulgação das mazelas do poder, etc., possibilitam que as 

massas, finalmente, cheguem ao Judiciário e se utilizem dele 

como instrumento democrático, ético e civilizado de 

composição justa da lide. 



157 
 

De lembrar que os direitos pelos quais se debate em 

juízo, em sua maioria, estão atrelados aos bens de imediata, 

para não dizer urgente necessidade. 

Os serviços jurisdicionais são caros, complexos e o 

resultado positivo, em muitos casos, incerto, o que inibe ao 

interessado ingressar com demandas que não sejam de 

evidente necessidade. 

De outro tanto se divulgam, maiormente os direitos e a 

forma de seu exercício, quase sempre em juízo porque, 

conquanto proclamados expressamente na Constituição, em 

número avultado de vezes não são respeitados. 

Os números estatísticos até aqui lembrados, retirados 

dos vários relatórios das mais variadas fontes, dão conta clara 

de que não é apenas a litigiosidade que aumenta, e sim a 

informação e o esclarecimento do jurisdicionado, que passa a 

conhecer não apenas seu direito, mas a forma pela qual deverá 

agir para fazê-lo respeitar. 

As taxas de crescimento não se operam apenas no 

tocante aos dados acima anotados, estende-se para a 

ampliação dos prejuízos causados pela difusão de informações 

e a facilidade de inter-relacionamento jurídico, facilitado pelos 

meios de comunicação e informatização e validade de efeitos 

jurídicos dessas práticas. A aglomeração que se pronunciou 

substancial nas cidades, a complexidade dos mecanismos de 

relacionamento jurídico, aliada à liberalização dos costumes 

sociais redunda em conflitos de interesses muito mais 

intensamente que há duas décadas. 

Conclui-se, então, que aí sim, há elemento de 

acumulação de feitos, não pelo aumento apenas da 

litigiosidade, pelo aumento e pela maior participação cidadã 
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dos jurisdicionados, graças ao conhecimento e à informação 

mais apurada do que lhe interessa preservar, devendo fazê-lo 

por intermédio da jurisdição. 

Visível que na medida em que o acesso dos brasileiros 

às informações pertinentes, a massificação educacional com 

qualidade e ao Judiciário se tornar maior e mais profundo no 

seio social, a litigiosidade represada estará a visitar os fóruns, 

certamente em proporções maiores, pela simples razão de que 

aquele que sabe de seus direitos e conhece a forma pela qual 

poderá obter a respectiva prestação assegurada pelo 

ordenamento jurídico intentará, pelos meios civilizados, obter 

os resultados práticos. 

Põe-se esta ideia, ao contrário do que se possa 

argumentar, ou seja, de que a educação massificada e um 

melhor nível socioeconômico mitigariam a litigiosidade. 

De fato, a gama de direitos não exercitados, por 

desconhecimento ou impossibilidade, pela falta de políticas 

públicas e outras questões de ordem político-administrativa, 

acabam sendo superadas pelo exercício jurisdicional do direito 

acionário e perpetram observância do exercício dos direitos. 

A informação ao povo e a instrução institucional 

massificada funcionam como alavanca poderosa para o 

acúmulo de ações judiciais, especialmente porque o exercício 

dos direitos não se confunde como benesse do poder estatal. A 

consciência e exata compreensão do que seja direito e a forma 

pela qual tais direitos são exercitados, implica no 

conhecimento, até certo ponto técnico, de sua estrutura e da 

maneira de impor seus efeitos. 

É de se considerar, entretanto, que não se dá a 

conhecer convenientemente direito à ação e sua amplitude 
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social. De inegável constatação fática, o direito acionário não 

tem sido meio de se fazer coibir descumprimentos do 

ordenamento jurídico na mesma proporção de sua incidência 

prática, isto é, vulnera-se o patrimônio jurídico em proporção 

muito maior do que o número de ações propostas para fazer 

cessar tal vulneração. E a desatenção a preceitos de ordem 

jurídica não é resultado de atividade néscia, mas, em grande 

proporção, perpetrada por sujeitos perfeitamente conscientes 

do alcance de suas condutas. 

Daí se tira que se a conduta vulnerante é consciente e 

premeditada, a simples educação massificada e de qualidade 

não teria o condão de dispensar o resultado pernicioso do 

comportamento antijurídico. 

Numa palavra, apenas a jurisdição detém a capacidade 

institucional de reprimir a atividade antijurídica, o que se dará 

pelo exercício do direito acionário, pressupondo o 

conhecimento de sua forma de funcionamento e demais 

peculiaridades (que não se esconde são muitas e 

extremamente complexas) e nutrir pelo Judiciário sentimento 

de instrumento de manutenção do ordenamento jurídico e da 

higidez do patrimônio jurídico de cada sujeito de direito. 

Não se tem, nos dias que seguem, o incentivo desse 

comportamento cidadão em virtude dos entraves de ordem 

prática que cercam o Judiciário, em especial a aura de poder, 

autoridade e temor reverencial, este confundido erradamente 

com respeito à instituição. Além do alto custo dos serviços, o 

medo de ser surpreendido por resultados adversos e, por certo, 

a demora na entrega da prestação almejada, inferioriza o 

demandante em seu sentir psicológico frente à jurisdição. 
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3. Excesso legislativo, crise da legalidade e 

judicialização. 

A lei como fonte imediata do Direito tem por desiderato 

regulamentar comportamentos, não em sua totalidade, mas 

naquilo em que se possam alterar as relações entre sujeitos 

dela destinatários e, de alguma forma, interferir na relação de 

poder entre o Estado e os seus subordinados. 

De início, e tal não se compõe de segredo algum, os 

destinatários da lei dividem-se em dois grandes grupos: o 

cidadão e todos os sujeitos a ele equiparados, o que se pode 

chamar de contingente subjetivo do ramo privado da 

sociedade, e outro grupo, em menor número, aqueles sujeitos 

que se encontram na contingência restritiva de ação do âmbito 

público, para o qual o agir depende de autorização expressa da 

lei, ao passo que o primeiro aludido desta autorização não 

precisa, bastando que não haja nela (na lei) proibição de agir. 

As restrições comportamentais regulamentadas pelo 

Direito (lei) estipulam o espaço legal no qual é dado ao sujeito 

agir livremente, pressupondo-se, desta forma, que obedecida a 

limitação imposta, às atividades que se contraponham à 

observância legal, devam ser objeto de sanção prevista na 

própria lei, com o fito de preservar a harmonia jurídica e 

social133. 

                                                           
133 Hespanha, Antonio Manuel. (1992). Lei e justiça: história e prospectiva de um paradigma. 
p. 12/13. in. Justiça e litigiosidade: história e prospectiva. “O “paradigma legalista” caracteriza-
se por instituir a lei como tecnologia disciplinar fundamental (ou mesmo exclusiva) das 
relações sociais. Ou seja, a legitimidade de toda a atividade social, quer dos indivíduos, quer do 
poder, deve ser avaliada por confronto com normas, escritas, de caráter geral e abstrato, 
obedecendo a um modelo técnico-racional, e editadas pelo Estado, Corolários deste axioma são 
os princípios “da legalidade” (nomeadamente no domínio do direito penal, fiscal e 
administrativo; “do primado da lei” (no domínio do Direito político); bem como o os ideais de 
“juridificação” (Verrechtlichung) das relações sociais e de “acesso à justiça” (pelo menos, 
num dos seus entendimentos: acesso à justiça “oficial” dos tribunais estatais)”. 
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A aplicação dos dispositivos legais sancionatórios está 

sob a responsabilidade do Estado, quer no diapasão 

administrativo, quer na órbita da jurisdição, de acordo com a 

estrutura legal de sua observância, devendo por oportuno 

lembrar que nenhuma manifestação governamental (do poder 

emanado do Estado) está isenta da verificação de juridicidade 

e, por conseguinte, de validade submissiva à lei que se 

consubstancia no princípio da Inafastabilidade da Jurisdição 

(CF. art. 5º, XXXV). 

No que respeita ao trato dogmático da questão, mais 

não se poderia agrupar ao que se disse acima, não fosse 

movimento doutrinário segundo o qual o julgador deve julgar 

com fundamento no Direito, não apenas e limitadamente à lei. 

Trata-se de representação cultivada por Vigo134 na qual 

identifica que a função jurisdicional se aplica não mais à lei, ou 

ao sistema legal, mas sim à interpretação constitucional, 

ampliando-se, dessa forma, a possibilidade de aplicação do 

Direito e não restrita à lei. Esta visão estrutural de semelhante 

postulado acabou por ser acolhida no novo Código de 

Processo Civil (art. 1º). 

A pressuposição de aplicabilidade jurídica ao caso 

concreto, partindo-se dos primados jurídicos sem as peias da 

lei, em sua consideração limitadora e formalista, numa primeira 

abordagem acabam por favorecer o entendimento favorável ao 

sujeito de direito, mas aplicadas a regras da reciprocidade e 

isonomia da interpretação das normas regedoras das questões 

direcionadas ao relacionamento humano, desembocam na 

concepção de que a vontade pessoal do magistrado poderia 

                                                           
134 Gomes, Luiz Flávio, et  Vigo, Rodolfo Luis. Do estado de direito constitucional e 
transnacional: riscos e precauções. p. 33. 
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assomar-se, em detrimento da situação prática e jurídica a ser 

dirimida pela sentença. 

Há de se aplicar tal ponto de vista sob os estritos 

moldes do justo, que se contrapõem ao meramente legal, 

considerados sobre o enfoque político votado ao bem-estar do 

sujeito de direitos, como se extrai da interpretação direta da 

Constituição, cujo conteúdo se impõe por força máxima de 

valoração jurídica. 

Inegavelmente, o conteúdo da decisão se fundamenta 

na estrutura contida no diploma constitucional, não mais como 

a particularização que a lei minudencia, e sim sob o pálio da 

teleologia que inspirou o legislador constitucional. 

Dessarte, em questões nas quais se avalie a aplicação 

dos dispositivos constitucionais em que o embate se verifique 

entre o cidadão e o Estado, por exemplo, há de se levar em 

conta não apenas a regulamentação, mas também o sistema 

em contingência algo mais etérea e jurídica, sem as limitações 

de forma da linguagem e interpretação legais. 

No tocante à legislação brasileira, copiosa talvez seja a 

melhor designação. Desde o final do século passado, o 

Governo Federal está lidando com o problema do excesso 

legislativo, verificando-se que no Brasil vigoravam formalmente 

perto de 181.000 leis, o que gerou a instalação de comissões 

inicialmente formadas por Yves Gandra Martins Filho e Gilmar 

Mendes e depois, por designação do então Presidente da 

Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia, o Deputado Cândido 

Vacarezza, que passou à chefia dos trabalhos sem, contudo, 

apresentar resultados práticos, com propósito de elaborar 
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estudos voltados para a diminuição do contingente 

legislativo135. 

Não há notícia de resultados sobre os trabalhos 

desenvolvidos por tais comissões, a não ser o diagnóstico, que 

se mostra bem saliente, quanto ao seu significado prático e 

social, especialmente em se considerando que no sistema 

legislativo brasileiro a lei vige até que outra a revogue ou 

modifique no todo ou em parte. 

Depois da promulgação da Lei Complementar nº.95 de 

1998, modificada pela Lei Complementar nº.107/2001, por 

exigência de seu artigo 9º, a lei nova deverá expressamente 

designar qual lei ou dispositivo são revogados em razão do 

novo texto legal que passa a viger. 

Esta reafirmação do sistema rígido de legalidade impõe 

que a revogação se dê ou por substituição ou por declaração 

expressa (LICC. art. 2º). 

Em ambos os casos, a não ser que exista ampla 

divulgação quanto às disposições alteradas, o sujeito de 

direitos, o destinatário mais importante da lei, fica sem saber o 

que se passou e imerso na ignorância sobre o tema. 

O princípio de ficção de conhecimento da lei (LICC. art. 

3º) não serve de argumento contrário ao resultado depreendido 

da enormidade numérica de diplomas legais e disposições 

contraditórias projetadas no cotidiano jurídico a impor amplo 

conhecimento técnico do intérprete a fim de poder indicar 

corretamente, ou com a maior precisão possível, a incidência e 

o significado de cada um dos diplomas que, de regra, nenhum 

jurista se jactaria dizer conhecer, pela simples impossibilidade 

mental de fazê-lo. 
                                                           
135 Revista Isto é Edição de 04.04.2007 – Rodolfo Lago. 
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Por óbvio não se quer, com estas considerações, indicar 

seja de tal abundante corpo legislativo a responsabilidade pela 

morosidade jurisdicional, mas sim, que a crise da legalidade 

acaba avolumada por semelhante fenômeno. 

Ora, é fácil verificar que se há pluralidade de 

dispositivos legais e legislativos que envolvam matérias 

correlatas, sem que se saiba com precisão qual delas está 

definitivamente a viger, que dissenso sobre a matéria e sua 

aplicação advirá, o que provocará litígio e o seu desembocar 

na jurisdição. 

De fato, se a consideração anteriormente aludida de 

que a lei se constitui no modo pelo qual o Estado padroniza o 

comportamento humano e nesse contexto controla os 

excessos, por certo passa pela premissa de que os excessos 

são porção minoritária da normalidade e, por conseguinte, em 

número tal que o Estado deveria, em tese, solucioná-los 

satisfazendo as premissas do sistema. 

Entretanto, se a quantificação de desobservâncias 

relativamente à lei aponta para contingente quantitativo do qual 

o próprio Estado se mostra incapaz de coibir, então a 

abundância legislativa pode, facilmente ser encarada como 

fator avolumador da questão, em especial quando o próprio 

estado participa do contingente dos que falseiam o 

cumprimento dos dispositivos legais. 

Dessa forma, possivelmente a crise da legalidade 

impõe-se como um fator de morosidade, porque é, por seu 

turno, um motivo de desrespeito à lei. 

De outra parte, não se pode negar ser o Estado o maior 

e o mais frequente demandante, quer no polo ativo quer no 

passivo das relações processuais e, em número acentuado de 
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casos, aquele que descumpre a legislação com maior 

frequência. 

A abundante legislação tem caráter opressor, na medida 

em que estabelece regras de imposição e diminuição da 

possibilidade de atuar do particular. 

Essa consideração aplicada às possibilidades de 

aumento da burocracia e dificultação do exercício dos direitos 

constitucionais amplia o contingente do agir do Estado e 

diminui a possibilidade de atividade desvinculada da 

autorização estatal. 

Três elementos se congregam para a conclusão aqui 

esposada: 1) por ser de tal forma volumoso, o comportamento 

que deveria ser exceção passa a assumir o caráter equivalente 

à regra; 2) a quantidade exagerada de leis causa inegável 

prejuízo ao entendimento do que venha a ser legal, propiciando 

aumento do contingente litigioso em virtude de se poder 

interpretar a lei de vários ângulos, o que incrementa a 

litigiosidade e a necessidade de intervenção jurisdicional; 3) o 

exemplo dado pelos órgãos de governo e administração estatal 

em proceder de forma manifestamente ilegal ou contra o 

Direito induz a que parcela da sociedade passe a agir de forma 

semelhante. 

Das resultantes que se podem vislumbrar, a mais 

acentuada repousa no aumento das dificuldades de 

compreensão da norma jurídica e sua aplicação, a atuação 

censora do Estado que dele faz depender um número 

considerável de providências autorizadoras e, nesse passo, a 

minimalização da atividade autônoma da população. 

É clara a manifestação de que a crise da legalidade não 

é matéria nova, nem se esgota na pluralidade exagerada de 
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legislação, sendo esta, de fato, uma sua vertente, não a sua 

manifestação mais evidente. 

As constatações socioculturais a respeito do tema vêm 

se apresentando há décadas com características bem 

definidas, como a simples desobediência pelos cidadãos às 

leis, bem assim a ineficiência dos poderes constituídos para 

aplicar ou exigir a obediência legal, o que conduz a uma 

imposição seletiva das leis pelos poderes públicos136. 

A desobediência, nestes termos considerados, não se 

confunde com a desobediência civil exposta na obra de 

Toreau137, e no Brasil, exemplarmente, por Maria Garcia138, mas 

em comportamento em desalinho puro e simples com a 

legalidade, ou porque não se tem em mira a atenção da lei pelo 

seu conhecimento apropriado, ou pela simples manifestação 

omissiva, ou ainda pela sua absoluta falta de aplicação às 

relações sociais que deveria regulamentar. Simplesmente não 

se vê a atenção padronizada pelo espírito do poder de onde 

provém a lei. 

A desatenção aos preceitos legais, seja por que razão 

for provoca reação nos órgãos governamentais, que passam a 

não mais atuar no sentido de proporcionar a atenção dos 

comandos legais e a não mais impor as sanções neles 

compreendidas, por simples insuficiência do sistema, que não 

foi concebido para essa realidade. 

Em decorrência, a gama de comportamentos voltados 

para a desatenção dos preceitos legais incentiva e incrementa 

a procura da jurisdição, a fim de que se veja aplacada a dúvida 

                                                           
136 Hespanha, Antonio Manuel. (1992). Lei e justiça: história e prospectiva de um paradigma. 
p. 09/10. in. Justiça e litigiosidade: história e prospectiva 
137 Thoreau, Henri. (1849). Desobediência civil. p.32.  
138 Garcia, Maria. (2004). Desobediência civil. 298/299. 
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ou o desrespeito ao Direito, o que acaba por avultar as causas 

que, de outra forma, poderiam ser resolvidas com a simples 

aplicação de dispositivos legais. 

Parece fácil de perceber que a judicialização de um sem 

número de questões se põe perante a jurisdição, em parte por 

tal razão. 

A incerteza gerada pela hiperbólica quantidade 

legislativa põe em dúvida o destinatário da norma, permite 

interpretações diversas sobre os mesmos fatos e, por 

conseguinte, redunda em dificuldade da aplicação adequada 

dos preceitos legais. 

De outro turno, em alguns casos, a falta completa de 

atuação das autoridades públicas em fazer valer a norma sob o 

aspecto sancionatório acaba por transmitir o sentimento de 

impunidade e de ausência de resultados práticos da aplicação 

normativa, gerando apelos socioculturais, como a lei que pega 

e a que não pega, ou neste país tudo acaba em pizza, que 

incentivam à contrariedade de assentimento popular em 

relação à legislação posta. 

Com certo desalento se constata que os poderes 

constituídos não exigem com a mesma intensidade o 

cumprimento de preceitos legais, imprimindo, vez por outra, 

ênfase na busca de métodos e meios para o recebimento de 

impostos, por exemplo mas, deixando por outro lado, de exigir 

o mesmo rigor no pagamento dos precatórios devidos pelo 

Estado de uma forma geral, e em outras situações 

questionando as compensações possíveis entre os créditos 

tributários e de quantificações pecuniárias devidas pelas 

fazendas públicas com diferenças de tratamento visivelmente 

constrangedoras, para que não se nomine de imorais. 
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Decorrentemente da força da comunicação e 

instantaneidade da transmissão das informações e ideias via 

tecnologia apropriada, algumas manobras políticas ou 

antigamente, difíceis de serem percebidas passaram a ser 

imediatamente analisadas e censuradas provocando 

manifestações de desobediência civil legítima, mas que 

acabam por se confundir com a mera desobediência legal. 

A proporção de desobediência legal, somada ao 

inalienável direito de desobediência civil, congrega a dúvida 

popular do que seja ou não proveitoso para os interesses do 

povo de uma forma geral, aprofundando a crise de legalidade 

e, em consequência, da necessidade de intervenção 

jurisdicional, o que avoluma o ingresso de feitos e, por 

conseguinte, a morosidade que lhe vem a reboque. 

A judicialização não se dá por capricho ou por um 

estado psicológico exacerbado de qualquer manifestação 

individualista, pura e simples. Não se trata de caprichoso 

comportamento ou de belicosidade exagerada de certo 

montante da população. 

As conclusões de que o povo brasileiro é cordial e 

afável, posto num extremo das considerações sobre a índole 

popular e de que, em outro extremo, é violento e intransigente, 

não se mostram convincentes sob o aspecto da média da 

população que forma sua maioria, que pesquisa alguma fez 

surgir sob método e seriedade adequados para que se 

definisse corretamente a respeito de questão tão difícil. 

A mídia, indiscutidamente, influencia a opinião pública 

e, em certa medida a própria jurisdição, quando adota padrões 

de análise comportamental tendentes a sugerir soluções para 
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casos de maior impacto social que exijam providências céleres 

em sua solução139 

A identificação ou diagnóstico relativamente à índole de 

um povo de tal forma diversificado como o brasileiro, composto 

de vários povos e ainda não consolidado, mostra-se 

especulação que a história não teve tempo suficiente para 

aclarar. 

O critério histórico apresenta-se como o melhor e o 

mais azado para definir, por comparação, se um povo é 

violento, amável, egoísta, alegre, triste ou preponderantemente 

um conjunto de todas essas peculiaridades. 

São os fatos meramente históricos que demonstram as 

mais variadas manifestações sociais e políticas dos brasileiros, 

como o que se deu com Felipe dos Santos e a revolta abafada 

com extrema violência, que culminou com a morte de um dos 

maiores heróis da independência brasileira. O que não dizer da 

Farroupilha, que desencadeou autêntica guerra civil no Brasil 

do segundo reinado. O clima apático e quase indiferente de 

todo o povo, quando da transmutação entre a Monarquia e a 

República. 

Por outro lado, como explicar que um povo afável e de 

boa índole permita que se escravizem outras pessoas, tendo 

sido o Brasil o último país do mundo a abolir a escravidão? A 

crueza e morticínio causado por vários golpes de estado 

apenas no século passado, e por fim, a brutal discriminação 

social e econômica que a péssima distribuição da riqueza 

impõe à sociedade brasileira, mostra-se suficientemente 

fundamentativa quanto aos seus efeitos elementarmente 

                                                           
139 Foi o que se deu ultimamente com o caso "mensalão" e a "operação lava à jato". 
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danosos, sendo estes, ainda e apenas eles, fatos de difícil 

avaliação sobre a índole do povo brasileiro. 

O tema da judicialização fica, pois, melhor situado 

quando relacionado aos motivos pelos quais os sujeitos de 

direito assumem comportamento jurisdicional, ou seja, quando 

as razões e motivações sejam comuns a todas as 

movimentações do Estado-Juiz chamado a aplicar a norma 

para dirimir a lide. 

De todas as razões motivadoras de semelhante 

conduta, as que se verificam invariavelmente estão ligadas à 

preponderância de interesses de um dos sujeitos em relação 

aos do outro sobre os quais se pretenda submissão. 

Na aparência a extensão lógica se apresenta 

praticamente incomensurável. Não se pretende outra coisa 

quando se ingressa com pleito junto à jurisdição que não o de 

fazer prevalecer a vontade própria sobre a do oponente, 

mesmo que para tanto se utilize das vias jurisdicionais para 

perpetrar a ignomínia e a ilegalidade. 

O próprio sistema legal prevê tal possibilidade, quando 

autoriza ao magistrado extinguir o feito sem exame do pedido, 

quando o intento unilateral ou bilateral da relação processual 

(conluio processual) aponte para tal desiderato (CPC. art.129 - 

CPC/2015, art. 142). 

Esse comportamento se contrapõe às finalidades da 

jurisdição e nessa medida está proscrito como comportamento 

aceitável. Entretanto, há contingente de intersecção entre o 

que se permite e o que se proscreve, no qual a dúvida há de 

ser aplacada antes de se identificar a promiscuidade 

processual no comportamento de uma ou de ambas as partes. 
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É, pois, nessa zona cinzenta que se opera 

comportamento reprovável da judicialização contemplada pelo 

próprio sistema a se pôr à salvo de censura formal no qual 

ocorre o fenômeno nas questões políticas e ou administrativas. 

Incontáveis os comportamentos da Administração em 

proceder de forma a justificar ilegalidades por intermédio da 

jurisdição140. De há muito se sabe que o maior cliente do 

Judiciário é o Estado, que por seu comportamento causou a 

incorporação ao sistema jurisdicional da súmula vinculante em 

questões repetitivas. 

Argumento definitivo sobre tais considerações está nos 

trabalhos estatísticos levados a cabo pelo Conselho Nacional 

de Justiça, quando analisou o perfil dos feitos entre os anos de 

2004 e 2008141, pois que, do total de casos propostos perante a 

Justiça estadual no período 53.190.001, 17.333.098 tiveram 

existência com participação do poder público, que atuou como 

autor em 14.027.550 e como réu em 3.305.548. O 

remanescente apresenta o número de feitos entrados junto ao 

Judiciário estadual, de 17.279.908. 

A incerteza causada pela pleonástica e antissistêmica 

quantificação legislativa, coadjuvada pela deficiência 

jurisdicional dos seus serviços, acabam por conduzir o 

jurisdicionado aos tribunais, de um lado para obtenção da 

certeza sobre seus pleitos, e de outro, em razão 

marcantemente menor em quantidade, para protelar o 

cumprimento de obrigação, porque se atingiu tal estágio de 

parcial imobilidade na entrega da prestação jurisdicional que a 

                                                           
140 Tal se vê com frequência com a cobrança de inúmeras dívidas prescritas postas em 
cobrança. Prática de ilegalidades flagrantes que impõem a propositura de ações civis públicas, 
etc. 
141 Dados disponíveis em: http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-em-numeros/serie-
historica/serie_historica_estadual.pdf - acessado em 05.09.2011. 
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demora acaba se tornando um meio de impor submissão ao 

adverso valendo-se do sistema. 

Não se pode esquecer que há requisitos formais para 

exame do pedido, e se a judicialização das questões que, em 

tese, poderiam ser resolvidas fora da jurisdição, são nela 

inseridas para discussão, imprime se conclua que não há 

restrições de ordem jurídica que as impeça de ser apreciadas. 

De fato, há meios técnicos jurisdicionais apropriados 

para que se coíbam práticas abusivas do acionamento do 

Estado-Juiz, previstos no próprio sistema, bastando apenas 

que sejam utilizados. 

Objetivamente, resta dificultada a resposta à pergunta: 

A judicialização constitui-se em causa para a morosidade 

jurisdicional? 

Aparentemente não, ou pelo menos não na proporção 

que se insinua (como um meio de se subtrair ao cumprimento 

da lei e das obrigações assumidas, etc.), pois do contrário há 

de se concluir pela total imoralidade dos obrigados e daqueles 

que estejam submetidos aos preceitos legais e jurídicos, 

comportamento este posto contra a jurisdição e a garantia de 

cumprimento do próprio ordenamento, que se obtém por 

intermédio do Judiciário. 

De outro lado, o que se verifica é a existência de certa 

parcela de sujeitos que se perfilam no conjunto de litigantes 

desonestos e imorais, que buscam mediante os defeitos do 

sistema deles se aproveitar para se locupletarem 

indevidamente. Contudo, este movimento, que não é tão 

antigo, não teve a força de avolumar o contingente acionário 

pela sua só aparição no cenário jurisdicional, porque o número 

de ações vem aumentando progressivamente nos últimos trinta 
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anos por concorrência de uma série de fatores que não se 

confunde com ataque agressivo, voltado para um fim 

específico, o que demandaria considerável esforço 

coordenador para obtenção do resultado almejado. 

Dados que de certa forma comprovam tal assertiva 

estão no sítio do Supremo Tribunal Federal142 de onde se extrai: 

 

S
U
P
R
E
M

O
 T

R
I
B
U
N
A
L
 F

E
D
E
R
A
L
 –

 
M

O
V
I
M

E
N
T
A
Ç
Ã
O
 P

R
O
C
E
S
S
U
A
L

 

A N O  E N T R A D O S  J U L G A D O S  
1970 6367 6486 

1971 5921 6407 

1980 9555 9308 

1981 12.494 13.371 

1990 18.564 16.449 

1991 18436 14366 

2000 105.307 86.138 

2001 110771 109.692 

2010 71.670 103.869 

2011 64.018 93.712 

2012 72.148 84.039 

2013 70.072 82.211 

2014 79.943 107.964 

 

Como se vê, em 2001 verifica-se de número muito alto 

de processos entrados, o número de processos julgados se 

sobrepõe ao de entrados, mantendo-se tal referencial nos anos 

subsequentes, o que implica na conclusão de que não houve 

acréscimo que se justificasse identificar o fenômeno da 

judicialização como regra, ou a cuja incidência se protraísse no 

tempo. 

Saliente-se que os números a partir de 2008 foram 

individualizados por decisões monocráticas e colegiadas, 

                                                           
142 Dados disponíveis em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=movimentoProcessu
al – acessado em 19/8/2014. 
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impondo-se a verificação que, no caso dos julgamentos 

monocráticos, a fluência numérica mostrou-se muito maior 

quantitativamente; 94.917 casos entre os anos de 2008 e 2013, 

ao passo que as decisões colegiadas foram 1.057 na média do 

mesmo período, para a média quinquenal de 93.012 processos 

protocolados, com grau de represamento de 48,48% na média 

dos últimos cinco anos. 

 

Supremo Tribunal Federal Processos Entrados e Distribuídos 

2008 100.781 66.873 44,7 

2009 84.369 42.729 50,4 

2010 71.670 41.014 43,8 

2011 64.018 38.019 41,7 

2012 72.148 46.392 46,7 

2013 72.072 44.170 59,7 

2014 79.943 57.799 48,4 

 

Desses números têm-se, de outra parte que, as médias 

de processos entrados mantiveram-se estáveis nos últimos dez 

anos (97.792), decrescendo o número de feitos entrados no 

Tribunal, denunciando de outra parte represamento de 48,48% 

no período dos últimos cinco anos. 

A questão da proliferação legislativa como a 

judicialização converge para uma estrutura de culminância do 

Estado de Direito nos moldes propostos no decorrer do Século 

XX. 

Dispensa-se dizer que o Estado de Direito parte do 

pressuposto legislativo perante o qual o Judiciário encontra-se 

na extremidade final do processo de segurança jurídica da 

supremacia legal. 
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Daí que se pregou, ao longo de séculos, a neutralidade 

política da jurisdição em prol da aplicação da lei, sem 

possibilidade de se valorar tal processo politicamente. 

A garantia de que o Juiz apenas aplicaria a lei, e não o 

Direito, pressupunha a estabilização do sistema estreitamente 

relacionada com os contrapesos estabelecidos na tripartição 

dos poderes e funções estatais. 

A judicialização se manifesta como uma espécie de 

reafirmação de que a manutenção do Direito, e não mais da lei, 

se apresenta como fenômeno até certo ponto corrompido pela 

sua incidência exagerada e forçada em algumas situações, 

mas, ainda assim, um excesso com o qual o sistema do Estado 

de Direito há de se coadunar, a fim de que cumpra o Judiciário 

sua função na estrutura política do Estado de Direito143. 

Nessa esteira prega-se que “O jurista precisa conhecer 

a lei e o Direito que lhe segue, que vem retratado na 

jurisprudência (interna e internacional); a nova teoria das 

fontes do Direito requer estudar o produto legislativo do 

constituinte, a legislação produzida pelo Estado e pelos órgãos 

internacionais, assim como a jurisprudência nacional e 

internacional”144. 

Essa gama de ideias pressupõe um Estado 

definitivamente integrado ao convívio subsumido ao Direito 

transnacional, a tal ponto considerado que preveja a 

subimissão geral do Estado ao Direito universal. 

                                                           
143 Portinaro, Pier Paolo. (2006). Para além do estado de direito, tirania dos juízes ou anarquia 
dos advogados. in O estado de direito, história, teoria, crítica. p.474. 
144 GOMES, Luiz Flávio, et VIGO, Rodolfo Luís. (2008). Do estado de direito constitucional e 
transnacional: Riscos e precauções. p. 35. 



176 
 

Tal visão indica a aplicação do Direito pelo magistrado, 

despido este dos lindes da neutralidade que a imposição do 

cumprimento da lei lhe impunha. 

Deixa assim o juiz de se comportar como mero aplicador 

de ditame padronizante, com o qual não está afeito por 

questões de ideologia e/ou aptidão política de finalidade 

burguesa ou social, para integrar-se definitivamente no 

contexto social e político na busca do melhor direito, mais justo 

e concorde com a constituição que passa a ser a base 

fundamentativa genérica de todas as decisões. 

Dessa forma, verifica-se facilmente que a classe 

judiciária assume comportamento que de há muito se punha, 

isto é, sua condição política no exercício, busca e manutenção 

do poder temporal e controle da soberania. 

A distinção entre essa manifestação e a outra, legalista 

e submetida à neutralidade, põe-se amplamente conflitiva com 

a realidade neste instante analisada, porque aparenta ser a 

causa das vicissitudes do sistema, ou seja, o juiz político nega 

sua condição de neutralidade imposta pelo legalismo e se situa 

na condição normal de todo político que luta pela conquista e 

manutenção do poder. 

Inobstante esse argumento se apresentar com certa 

dose de potencialidade para convencer, não atinge sua 

finalidade, porque é a própria estrutura da divisão dos poderes 

que viabiliza o exercício do poder do Estado, que há de ser 

manipulado pelos poderes fracionados em funções. 

A forma de exercício, em especial do Judiciário, é que 

se convencionou, por razões de ordem eminentemente 
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históricas145, impor-lhe neutralidade planificada pela lei e sua 

observância estrita. 

A exacerbada produção legislativa tem algumas 

motivações, com as quais os estreitos limites deste trabalho 

não admitem enumeração e análise pormenorizada, mas, 

certamente, uma delas é a sua característica de se seguir ao 

trato popular de determinada matéria, o que lhe impõe 

regulamentar questões que estarão sempre a reboque da 

dinâmica dos fatos e ações sociais, e outra se identifica com 

efeito restritivo em relação ao exercício do poder político 

jurisdicional de decisão voltada para a aplicação de preceitos 

de ordem jurídica e não meramente legal, o que resulta na 

minudência e detalhamento da legislação ao regulamentar 

objetos legislativos. 

De toda forma, a questão política jurisdicional, tratada 

em pormenores no item 7, Capítulo IV, de maneira bem visível, 

impulsiona tanto a “legiferação”, quanto a judicialização, uma 

vez que decorrem elas da evolução do Estado de Direito. 

 

                                                           
145 Fundamentalmente a influência de Syes e da Revolução francesa que via no judiciário 
facção de abuso de poder e ditadura pela razão mesma de decidir. 
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4. Meios alternativos de composição dos litígios 

Tradicionalmente tem-se por meios alternativos146 de 

composição de litígios a Autocomposição, que compreende a 

renúncia do direito sobre o qual se funda a demanda (CPC. art. 

269, V), a conciliação e a mediação. 

No tocante à renúncia autocompositiva, há de se excluir 

a mera desistência da propositura da ação ou da relação 

processual, porquanto, neste caso, o litígio prossegue, 

mantendo-se, uma vez que não decorre este do processo, mas 

por ele deverá ser debelado, com a conclusão em tutela 

jurisdicional. 

A conciliação e a mediação consistem em meios 

essencialmente bilaterais de autocomposição litigiosa que 

dependem, em especial, da vontade das partes envolvidas na 

disputa. 

Na esfera da Heterocomposição situa-se a arbitragem. 

Sob o aspecto autocompositivo, a renúncia sobre o 

direito objeto da demanda depende exclusivamente de 

concepção íntima daquele que renuncia, porque consiste em 

atividade unilateral e potestativa, que somente em casos raros 

se opera no meio jurisdicional e prático da vida social. Daí sua 

pouca relevância para o estudo que se opera neste trabalho. 

Quanto à conciliação e à mediação, configurando-se 

entre elas a diferença apenas de assistência especializada na 

segunda, em detrimento da primeira, que se caracteriza 

apenas pela vontade dos envolvidos na contenda, os 

                                                           
146 Nestas considerações, em particular, não serão tecidos comentários analíticos a respeito de 
cada uma das formas aqui mencionadas dadas as características bem definidas em doutrina, 
sobretudo, por Soveral Martins em Processo e direito processual. 
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resultados e a frequência com a qual se operam merecem 

acurado exame, porque poderiam ser meios seguros e 

plenamente eficazes de solução de litígios previamente á 

submissão de julgamento pelas instituições jurisdicionais, não 

fosse a escassez com a qual nos meios populares se verifica 

tal fenômeno. 

A arbitragem, por seu turno, tem-se mostrado mais 

incidente nos meios especializados da temática jurídica, o que 

frustra o jurista, porquanto a facilidade com a qual poderia ser 

instituída parece passar despercebida pela população, que 

dela poderia fazer excelente uso dirimitório. 

Iniciando-se a análise dos meios alternativos pela 

conciliação, vê-se desde logo tratar-se de meio dos mais 

eficazes, porque a solução para o conflito de interesses se 

obtém por acordo entre os envolvidos na disputa, diretamente 

advinda da persuasão que se opera em seus espíritos, 

permitindo-se apaziguar os ânimos em relação ao objeto da 

perlenga. 

Conquanto minimamente formal em sua realização, a 

conciliação pressupõe disposição para o diálogo, compreensão 

das questões jurídicas incidentes, bem como costume 

sociocultural de sua prática, o que não se obtém apenas com 

campanhas publicitárias anuais, uma vez que pressupõe 

cultura sedimentada em prol deste, que é um comportamento 

que não se desenvolve instantaneamente. 

Essas assertivas estão calcadas nas experiências 

especialmente trazidas pelos direitos japonês e chinês, 

sociedades para as quais a procura da jurisdição para a 

resolução de conflitos de interesses privados soa como 

autêntica incapacidade de sua resolução e desemboca em 
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despreparo de entendimento consentâneo com o bem viver 

submetido a preceitos morais que dispensem a imposição de 

normas positivas147. 

O exemplo inglês, com certa dose de influência sobre o 

direito americanense, pressupõe a tentativa de conciliação 

antecipadamente à instauração do processo, o que se opera 

desde o final do século XVIII até nossos dias. 

Em Inglaterra, por exemplo, tem-se o Registrar, cuja 

principal atribuição é a tentativa prévia de conciliação, cabendo 

a análise da causa como um todo, e o seu julgamento  de 

pequeno valor econômico, desde 1981, as County Courts, com 

competência igualmente para avaliar a pertinência e 

potencialidade de êxito das causas. 

Nos Estados Unidos da América, há o Summary Jury 

Trial, que se consubstancia em prévia avaliação por autoridade 

jurisdicional, que na primeira fase desse procedimento preside 

à colheita de provas, mas não toma a iniciativa de se 

convencer da verdade dos fatos, a despeito do que se dá no 

direito brasileiro, em especial no âmbito cível, e avalia os 

possíveis resultados jurisdicionais. 

Pode-se dizer que o processo teve início e na primeira 

fase propriamente dita, a de contraditório, com a produção das 

provas pelas partes, encerrada a instrução, passa-se à 

avaliação jurisdicional, abrindo-se a oportunidade especifica de 

composição amigável, com a mediação pelo juiz, o que tem 

redundado em acordos judiciais em noventa por cento na 

                                                           
147 David, René. (1973). Los grandes sistemas jurídicos contemporâneos. p. 408/409 e  
422/423. 
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Justiça Federal e setenta e cinco por cento na justiça 

estadual148. 

Mostram os exemplos, como se percebe, 

comportamento que de anos vêm se manifestando sob certos 

aspectos inerentes à cultura desses povos: os orientais, por 

milenar atividade derivada de máximas morais; ingleses e 

americanos, cuja raiz da família jurídica comum induz se 

conclua que a praticidade e a iniciativa de obtenção de 

resolução diretamente almejada dirigem seus comportamentos 

para a solução com a qual lhes permita interferir no resultado. 

No Brasil e em países nos quais o Estado esteve 

sempre muito presente na formulação das regras legais e de 

incidência genérica do Direito, por iniciativa estatal, provoca 

expectativa de que a solução para os litígios, a despeito das 

indicações legais e interferência do Estado nas relações 

privadas, seja alvitrada por autoridade jurisdicional, 

representante que é do poder soberano estatal. 

O fato é que o sistema resultante da excessiva 

interferência estatal na vida privada dos cidadãos, redundante 

na expectativa resolutória dos problemas litigiosos que a 

interação provoca, inviabiliza a iniciativa conciliatória, 

mostrando a história nacional seus sucessivos fracassos 

práticos. 

O esforço do Judiciário, cumulado com as sucessivas 

campanhas fomentadas pelo Conselho Nacional de Justiça, 

traz a constatação de que a conciliação ainda não se inseriu na 

consciência popular como meio prévio de resolução de 

conflitos, pela razão de que não é comportamento com o qual a 

                                                           
148 Andrighi, Fátima Nancy. Estrutura e dinâmica do poder judiciário norte-americano: 
aspectos de composição judicial e extrajudicial dos litígios. p. 07. in HTTP:/.bdjr.stj.jus.br. – 
acessado em 09.09.2011. 
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população se identifique, especialmente em razão da forma 

pela qual o direito positivo é instituído em nosso sistema 

social. 

Não há tradição que se imponha com algumas décadas 

de prática, especialmente se a conciliação traz consigo a nota 

de insuficiência da resposta jurisdicional em tempo hábil das 

inúmeras proposituras acionárias que todo ano se acumulam 

nos fóruns. 

As sucessivas campanhas em prol da composição de 

litígios por meios alternativos, especialmente os 

autocompositivos recíprocos, vêm ocupando os horários das 

várias formas de mídias. 

A desusada máxima de que mais vale um mau acordo, 

etc., volta e meia toma lugar nos programas jornalísticos e a 

impressão que reina é sempre a mesma; os meios alternativos 

são a melhor opção para a solução dos litígios. 

O problema é que o acordo é tentado depois de anos de 

espera pela resposta jurisdicional que não se apresentou. 

Saliente-se, uma vez mais, não se tratar de má vontade 

de julgadores, advogados, funcionários, nem mesmo de 

renitência ou teimosia das partes. Lamentavelmente, as 

campanhas somente têm ensejo em razão do assoberbado rol 

de processos que jazem no Judiciário. 

A cada campanha que se divulga, uma declaração 

adjacente se faz de insuficiência do sistema de julgamentos 

jurisdicionais de litígios. Não mudam os argumentos, que se 

resumem fundamentalmente a um e poderoso: se não for 

assim, o remédio é esperar a decisão final, que demorará 

muito mais. 
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Essa declaração expõe as feridas do sistema 

jurisdicional, nega a presença do Estado na solução dos litígios 

e no apaziguar a sociedade, principal escopo da jurisdição. 

Historicamente, desde as Ordenações Manuelinas149, 

passando pelas subsequentes150, a conciliação operava-se 

como meio prévio de tentativa de reconciliação entre as partes 

e havia de ser realizada, pena de nulidade do processo, por 

Juiz de Paz151, como pressuposto do conhecimento pelo Juiz de 

Direito sobre as questões nela postas, devendo elas não se 

relacionar com as exceções determinadas previamente na 

legislação vigente152. 

O procedimento estava delineado no corpo legislativo 

das Ordenações e pela Lei de 11 de Setembro de 1830, § 5º153. 

Durante todo o período imperial no Brasil a conciliação 

foi instituto prévio obrigatório, mas no próprio século XIX era 

execrada pela classe jurídica154. 

Após a proclamação de República, com a criação da 

Justiça Federal, a conciliação prévia e obrigatória restou 

suplantada pelo Decreto nº 350, de 16 de Abril de 1890, o que 

serviu de orientação legislativa para os Códigos de Processo 

dos Estados, que de início continham disposições de 
                                                           
149 Livro 3º, Título XV, item I. 
150 Ordenações Filipinas – livro 3, Título XX, itens 1/3. 
151 Souza, Joaquim José Caetano Pereira. (1907). Primeiras linhas sobre processo civil. p.55. 
152 Carvalho, Alberto Antonio de Moraes (1850). Praxe forense ou diretório prático do 
processo civil brasileiro, § 170, nota 69, p.76 
153 Paula Baptista, Francisco. (1907). Compêndio de theoria e prática do processo civil 
comparado com o commercial e da hermenêutica jurídica. p.63. 
154 Paula Baptista. (1907). op. cit. p. 61 - "A conciliação, como acto judicial necessário, foi 
inteiramente eliminada de nossas leis processuaes, deferaes e estaduais". 
"Era, apenas, uma inutilidade dispendiosa". (op. cit. p.61) 
Reproduz-se o comentário na íntegra: 
“Eis a conciliação de que trata a Constituição no artigo 161, o D. de 17 de Novembro de 
1824, Prov. De 24 de Maio de 1826, a Disposição Provisória, art. 1 e seguintes, e outras leis 
nossas”. 
Se se tivesse aproveitado esta disposição de hum modo conveniente, poupar-se-ia a inutil 
creação de Juizes de Paz, que se fez por servil imitação das instituições inglesas”. 
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conciliação prévia, mas que foram cedendo às considerações 

da doutrina e sendo desconsiderada como pressuposto 

procedimental. 

Uma recente tentativa de restauração da conciliação 

como meio obrigatório e inicial se deu com a Lei nº.9958/2000, 

que acrescentou os artigos 625-A a 625-H à Consolidação das 

Leis do Trabalho. 

Desde o início de sua vigência foi objeto de Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade155, advindo em decisão 

plenária do Supremo Tribunal Federal de 13.05.2009 (Acórdão, 

DJ 23.10.2009), a suspensão de vigência do artigo 625-D da 

Consolidação das Leis do Trabalho, especificamente o 

dispositivo que tornava obrigatória a conciliação prévia. 

Ao longo da vigência, por várias razões, o dispositivo foi 

posto na periferia das questões trabalhistas, porque impunha 

que as ações se submetessem à tentativa de conciliação por 

intermédio das Comissões previstas legalmente, mas que 

dependiam da existência de representantes das classes 

envolvidas no litígio, o que frequentemente não existia, além 

de, por fim, ser posta em total desuso em razão da 

inconstitucionalidade do preceito reconhecido por decisão do 

Supremo Tribunal Federal. 

A autocomposição, que envolve a conciliação e a 

mediação, sem dúvida é o meio mais eficaz e definitivo de 

composição de litígios, porque envolve o consentimento das 

partes, seu envolvimento pessoal. 

A amplitude e possibilidades conciliatórias são, de fato, 

meio interessantíssimo de composição, mas precisam estar 

                                                           
155 ADI – 2237, rel. Min.Helen Grace, Distr. 29.06.2000, ADI – AC – 2160-5 rel. Min. Marco 
Aurelio distr. 02.03.2000 e ADI – AC. 2139-7, rel Min. Octavio Gallotti – distr. 04.02.2000. 
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mais ou menos, acolhidas como meio viável e adequado de 

solução. 

Meio viável não se confunde com mera oportunidade 

procedimental ou imposição positivista de sua realização. O 

que se deve entender por tal expressão consiste na prévia 

elucidação das questões postas em juízo e avaliação dos 

resultados práticos de um litígio jurisdicional, a fim de que as 

partes envolvidas possam analisar técnica e finalisticamente os 

possíveis resultados de uma decisão sentencial. 

As facilidades que a lei admitiu para a transformação do 

acordo em título executivo (Lei nº.9099/95, art. 57), bem como, 

de certa forma, as campanhas que vêm sendo realizadas, 

aproveitam ao desiderato de diminuição do exacerbado número 

de processos novos a cada ano, porém são medidas e 

iniciativas que não têm o principal condão de reeducar a 

população para as benesses da autocomposição, mediada ou 

não. 

A forma educativa institucional de composição de litígios 

pelo meio autocompositivo mostra-se necessária e, numa certa 

medida, urgente, pois seus resultados não aparecerão em 

pouco tempo, dependem de investimentos na educação 

específica e abrangente, aí incluída a mentalidade 

governamental de interferência no âmbito pessoal e a 

informação de que cada um dos cidadãos tem poderes e 

capacidade para resolver seus conflitos interpessoais. 

Outra forma de resolução dos conflitos de interesses 

que poderia ser largamente utilizado é a Arbitragem, 

especialmente porque o tema se resume a questões de direito 

disponível de caráter patrimonial, devendo os sujeitos 
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interessados ser capazes de contratar156, com a possibilidade 

de escolherem o árbitro, que sequer qualificação jurídica 

precisa ter, impondo-se apenas ser alfabetizado e gozar da 

confiança dos envolvidos. 

Com a vigência da lei que modificou os dispositivos da 

lei original, inseriu-se a possibilidade de que a administração 

pública faça submeter à arbitragem questões litigiosas, quando 

o tema tratar de direito patrimonial (Lei de arbitragem artigo 1º, 

e seus parágrafos). 

De tudo, a arbitragem é sistemática ainda muito distante 

dos problemas intersubjetivos daqueles que se vêm envolvidos 

em algum tipo de litígio, em decorrência da pouquíssima 

informação a respeito de sua sistemática e dos resultados 

práticos que dela podem advir. 

Conquanto bem elaborada e bastante técnica a lei que 

rege a matéria, enseja dúvidas que, em geral, são resolvidas 

por profissionais em Direito, o que encarece sobremodo a 

prestação arbitral em questões não tão complexas consistindo 

este distanciamento no maior problema de sua utilização em 

escala capaz de solucionar problemas de ordem jurisdicional. 

De outro tanto, foi promulgada a Lei nº.13.140 de 

26/06/2015, decorrente de projeto d elei sobre o tema157, que 

trata da matéria trazendo algum avanço sobre o tema no 

aspecto legal, porém sem que suas disposições se ponham 

uniformemente com as regras acostadas no Código de 

Processo Civil de 2015, em relação à suspeição que envolverá 

o mediador, caso advogado se atuar na mesma territorialidade 

do juízo no qual exerça a mediação (CPC/2015. art. 167, § 5º 

                                                           
156 Lei nº.9307/96, art. 1º, com a redação que lhe deu a Lei nº.13.129/2015. 
157 PL. 517/2011 do Senado Federal. 
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c.c. 148, III), ao passo que o texto da referida lei não faz 

menção alguma a esse respeito. 

Sob o aspecto da abrangência do texto legal e os 

dispositivos legislativos em comento, vê-se um esforço bem 

acentuado do legislador em propiciar que a mediação e a 

arbitragem se deem perante os órgãos de Direito Público, tanto 

quanto entre particulares, o que se manifesta oportuno quanto 

à quantidade de feitos que se poderá dirimir antes que se 

manifeste o litígio de forma irreversível. 

Do que se considerou até aqui, resta ainda a sensação 

de que não há tradição de levar os litígios para solução 

autocompositiva e arbitral no meio social brasileiro, 

possivelmente porque faltam informações precisas e de 

educação direcionadas aos usuários de semelhante forma de 

solução de conflitos. Mostram-se ausentes campanhas capazes 

de fazer perceber ao povo os resultados benéficos de sua 

prática; na mesma proporção carecem de instalação as 

câmaras de mediação, conciliação e arbitragem, bem como 

outros organismos capazes de melhor orientar a população a 

respeito de seus direitos e de avaliar mais precisamente cada 

caso especificamente perante a decisão judicial. 

Como se vê neste trabalho, como extração da pesquisa 

empreendida, os meios de comunicação, e nesse rol, em 

especial, o acesso à rede mundial de computadores poderão 

servir de excelente meio divulgador dessas alternativas, 

encaminhando os litígios para solução conciliada. 
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5. Desempenho jurisdicional equiparado à prestação 

de serviços privados 

A jurisdição traduz-se em atividade complexa, 

dependente para sua execução de elevado número de 

profissionais empenhados em laborar de tal forma que os 

serviços sejam prestados com excelência, rapidez e eficiência. 

Quando se fala de serviço, por igual se propala a ideia 

de prestação devida de um ao outro sujeito da relação: 

prestador e receptor. É o que se dá na relação de consumo. 

Identificar-se o serviço jurisdicional como um serviço 

público, uma vez que os magistrados se identificam como 

agentes políticos diferenciados, e toda a equipe de 

serventuários e demais profissionais exercem papel de agentes 

públicos, implica em indicar a incidência de qualidade total que 

inspira as relações consumeristas ordinárias. 

Essa visão não é análoga, não se enquadra 

tipologicamente ao comportamento jurisdicional, nem como 

entidade componente das funções primaciais do Estado, nem 

como relação de consumo. 

A possibilidade de que essas concepções sejam postas 

em alinhamento científico passa pela verificação de viabilidade 

prática, resultante, concludente. 

Explica-se: O fato, por primeiro, de o magistrado ser 

agente público não lhe impõe exercer função pública 

equiparada ao serviço administrativo equivalente, 

convencional, como bom e eficiente Escrivão de Notas, por 

exemplo. Exige-se-lhe muito mais que a mera retidão formal e 

a probidade do agente público. Encontra-se o representante da 
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jurisdição, em sua expressão mais grave, o dever de julgar158, 

decidir com eficiência, técnica e Justiça159 os litígios que se 

apresentam entre sujeitos diversos. Não é mero aplicar de 

normas jurídicas, mas julgar, submetido o titular da 

incumbência ao Direito como instrumento de apaziguamento 

social. 

Assim, se a exigência posta sobre o magistrado é maior 

e mais intensa do que a que se opera sobre as demais funções 

profissionais dos agentes públicos, os instrumentos de 

obtenção dos resultados hão de estar a cobrir tais atividades. 

Em segundo, a eficiência e retidão no comportamento 

profissional de um julgador estão diretamente ligadas ao 

resultado de sua produção, não se lhe podendo impor 

produtividade quantitativa somente. 

O resultado de sua atividade direciona-se difusamente a 

toda a sociedade e especificamente ao Estado e aos sujeitos 

parciais envolvidos no litígio. 

O conceito, pois, de eficiência de um magistrado, não 

se apoia apenas na quantidade de decisões proferidas, ou no 

número de audiências realizadas, ou no montante de acordos 

que presidiu e homologou por sentença. Tal visão é meramente 

burocrática, importante, não primaz, que deve nortear, até 

certo ponto, seus afazeres judicantes. A eficiência alvitrada, 

perseguida, é a de que sua decisão o mais possível convirja 

para a sanação do dissídio, com a aplicação do ordenamento 

jurídico-normativo, de tal sorte que não apenas se prestigie a 

                                                           
158 Gianulo, Wilson. (2007). Julgamento ou resolução do processo?. p.327 in Terceira etapa 
da reforma do código de processo civil – estudos em homenagem ao Ministro José Augusto 
Delgado. Organizadores Adriano Caldeira et Rodrigo da Cunha Lima Freira. 
159 Carnelluti, Francesco. (2000). Sistema de processo civil. Vol. 1. p. 222/223.  
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vigência e a validade moral de seu conteúdo, mas também 

sirva de indicador comportamental para o demais social. 

Não se enquadra nessa visão o irreal assentimento de 

vencedor e vencido, e sim a certeza de que a decisão proferida 

foi a mais aprazada entre as possíveis e a menos suscetível de 

críticas pelo próprio sistema, que a impõe como eficaz sob o 

aspecto jurídico. 

Há de se romper com a visão tecnicista da jurisdição, 

segundo a qual o magistrado deve resolver a questão. 

O juiz faz muito mais que isso. Sua função lhe impõe 

julgar com técnica e justiça de forma a perseguir, mostrar aos 

contendores que a decisão foi a melhor e a que mais se 

aproxima do respeito ao ordenamento jurídico e moral160. 

De fato, de nada adianta uma decisão meramente 

técnica, sem que venha calcada em valores jurídicos, dentre 

eles aqueles norteados nas finalidades constitucionais, dentre 

elas o Justo. 

A lei, como elemento norteador da especificidade 

jurídica, cede passo a uma concepção de decorrência do 

ordenamento como um todo, não podendo o resultado de sua 

aplicação contrariar o sentido geral contemplado na 

Constituição. 

Os princípios de interpretação estabelecem a aplicação 

da lei de acordo com as diretrizes constitucionais, mesmo que 

tal labor imponha dilargação da exegese legal. 

                                                           
160 Inúmeros ao longo da história da humanidade são os exemplos de tal concepção, o que se 
opera desde a Antiguidade, Gilissen, John. (1995). Introdução histórica ao direito. p.56/57. 
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Sobre a excelência do serviço jurisdicional incide, como 

resultante, porque se constitui em sua culminância, a precisão, 

técnica e a justiça da sentença. 

Assim, se por um lado os parâmetros de Qualidade Total 

sugerem aplicabilidade na esfera do serviço jurisdicional sob a 

observância de seus requisitos componentes, como qualidade 

intrínseca, custo entrega e segurança161, percebe-se que, muito 

embora sob os aspectos superficiais de eficiência e qualidade 

dos serviços, o conjunto de elementos aqui aludidos conduz a 

aplicabilidade a pari. 

A consideração de que a excelência ou qualidade total 

dos serviços jurisdicionais se aplicariam de forma linear por 

todo trabalho jurisdicional, do atendimento inicial ao usuário 

por via telefônica ou virtual, até o lançamento da certidão de 

arquivamento dos autos, após a consumação dos trabalhos 

jurisdicionais, merece consideração algo mais acurada, a fim 

de que não se confundam as funções de cada profissional 

dessa atividade. 

Por certo e estritamente sob o ponto de vista formal, os 

requisitos apontados induzem ao aproveitamento de excelência 

do serviço jurisdicional, isto é, a qualidade intrínseca aponta 

para a condição profissional e técnica de juízes e 

serventuários, especialmente no que se refira à rapidez com a 

qual as providências sejam tomadas e os serviços sejam 

executados, o que impõe, por óbvio, aparelhamento material 

suficiente e adequado para os fins aos quais a jurisdição se 

empenha.  

Por outro lado, a percepção de que esses mesmos 

requistos não ganham aplicação exata sobre a estrutura do 

                                                           
161 Azambuja, Carmem Luiza Dias e Lima, José Jerônimo de Menezes. (1999). Judiciário 
qualidade total. p. 59. 
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Judiciário como sugerido pelos defensores de tal tese162, se 

mostra bastante saliente. 

Não se despreza, de outra parte, a complementação dos 

conhecimentos jurídicos dos juízes163. 

Prevê-se minimamente que os julgadores atendam a 

produtividade tanto no que respeita ao número de decisões, 

como à qualidade destas. Entretanto, não se pode dispensar a 

tal componente realce que prejudique a qualidade do 

julgamento calcado nos primados da Justiça. 

Referentemente ao custo, este não está afeito ao 

orçamento destinado à manutenção e ampliação jurisdicionais, 

mas ao dispêndio de numerário promovidos pelas partes na 

obtenção da prestação jurisdicional, quase sempre caro e 

tendente a obstacularizar alguns acessos imperiosos para a 

consecução procedimental. 

                                                           
162 “Vemos, assim, que, tanto em um processo judicial como em um processo de Qualidade 
Total, os objetivos (dimensões) a serem atingidos são os mesmos, pelo que são aplicáveis a 
qualquer processo”. 
“O processo judicial, como instrumental político do exercício de uma das funções do Estado, 
deve atender á legitimidade do povo em nome de quem e em favor de quem o processo e a 
função jurisdicional são exercidos. Com isso, obtemos  segurança jurídica”. 
“O processo como função lógica, emprega uma técnica que leva a uma correção dogmática de 
sua aplicação, vislumbrando, na qualidade intrínseca dos atos processuais e da sua resultante, 
a sentença”. 
“O processo para atender ao quesito econômico, deve obedecer ao instrumentalismo e à 
celeridade processual, evitando o desgaste ou a realização de atos desnecessários e, assim, 
dispensando custos desnecessários”. 
“O processo, pelo acesso à justiça, promove a igualdade entre as partes e obriga a um 
atendimento  ou tratamento urbano a todos”. 
“Por fim, o processo, como elemento jurídico, deve servir de orientação do ideal  de Justiça, 
fim ético obtido por meio do exercício da equidade evidenciando uma conotação respeitosa à 
moral vigente como ensinamento para outros casos”. 
Com isso, o processo judicial devido e a Qualidade total visam ao atendimento a um processo 
dentro da técnica, mas utilizando instrumental legítimo para proporcionar igualdade entre os 
intervenientes do mesmo, com equidade, e para propiciar a realização da Justiça”. - 
Azambuja, Carmem Luiza Dias e Lima, José Jerônimo de Menezes. (1999). Judiciário 
qualidade total.  p. 59/60. 
163 Mostram as estatísticas que a esmagadora maioria das modificações procedidas em grau 
recursal se dá por falhas de ordem procedimental, fundamentalmente técnicas, por 
conhecimento imperfeito das regras processuais e de direito que produzem alargamentos 
temporais no transcurso dos feitos. 
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A fórmula de cobrança de custas e despesas 

processuais poderia atender ao disposto na Lei n°.4717/65 em 

seu artigo 10, ao designar que as partes pagarão custas e 

despesas somente ao final do processo, como regra e não 

exceção, o que se mostra proficiente, sobretudo pelo fato de 

que os tais valores devem ficar a cargo do sucumbente. 

Dadas, entretanto, a importância da jurisdição e o seu 

significado para a manutenção da sociedade e do Estado, não 

deveria haver pagamento de custas de espécie alguma, fator 

que tornaria o acesso à justiça muito mais intenso do que o 

que se vê nos dias que correm malgrado a legislação tratar 

como excepcionalidade a Justiça Gratuita. 

Não se perde de vista a importância revelada pelas 

estatísticas no tocante a captação de recursos que as custas 

judiciais e demais verbas, pagas pelas partes, aproveitam à 

jurisdição. 

Computadas custas, emolumentos e eventuais taxas, a 

Justiça Estadual arrecadou em 2013 cerca de R$ 15,3 bilhões, 

o que representou um retorno financeiro da ordem de 45,1% 

aos cofres públicos, relativamente ao total despendido Em 

relação à Série Histórica, houve grande aumento de 2012 para 

2013, atingindo uma variação no último ano de 33,5% e de 

81,1% acumulado no período. 

A receita do Tribunal de Justiça de São Paulo liderou 

essa apreciação, com o aumento de R$ 4,1 bilhões em 2012, 

para R$ 7,1 bilhões em 2013, equivalente a 46% de todas as 

arrecadações da Justiça Estadual164. 

                                                           
164 JUSTIÇA EM NÚMEROS 2014 in http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-em-
numeros/2014/rel_justica_numeros_2014.pdf, p. 28. – acessado em 01/09/2014. 
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A liderança antes aludida, deveu-se ao número dos 

feitos postos sob apreciação jurisdicional e não ao valor das 

custas. Em verdade, o judiciário paulista ocupa o 23º posto 

dentre as justiças estaduais que maior quantidade de custas 

cobra, para a propositura de uma ação. Por exemplo, na esfera 

cível as custas iniciais em uma ação cujo valor original fosse 

R$.100.000,00 haveria um dispêndio de R$.1.000,00, ao passo 

que a mesma ação proposta no Estado da Paraíba faria 

despender R$.6.931,00165. 

De uma forma ou de outra, o que se vê é a 

desproporção pelo inverso entre o serviço e o seu custo. 

Para apenas considerar esta comparação tem-se que o 

Estado da Paraíba tem um índice de congestionamento da 

ordem de 60%, ao passo que o Estado de São Paulo reúne o 

porcentual de 82%, e cuja população atingiu em 2013 

aproximadamente 3.943.000166 contra 44.000.000 milhões de 

pessoas no mesmo período167 

Na série histórica entre 2009 e 2014, os percentuais de 

aumento ano foram da ordem de 31,7%, 38,2%, 41,7%, 34,5% 

e 45,1%168 com o patamar do ano de 2014 em seu nível mais 

elevado. Eis, pois, o maior argumento de sua existência e 

manutenção. 

O que causa certo grau de constrangimento é o fato de 

que os serviços se mostram muito aquém do razoável e as 

verbas advêm de seus destinatários. Ou por outra, quem 

efetivamente paga não tem um serviço de qualidade. 

                                                           
165 jttp://www.migalhas.com.br/Quentes/17,mil191137,31047-
Custas+judiciais+variam+significativamente+entre+os+Estados. acessado em 18/08/2014. 
166 www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/ta. acessado em 22/08/2014. 
167 www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/ta. acessado em 22/08/2014. 
168 JUSTIÇA EM NÚMEROS 2010 in http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-em-
numeros/2010/rel_justica_numeros_2010.pdf, p. 28. – acessado em 15.07.2011. 
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As considerações aqui levadas a efeito não 

estabelecem que o valor cobrado no Estado de São Paulo 

encontra-se em patamares aceitáveis, em especial se a análise 

levar em consideração o represamento e a demora da resposta 

jurisdicional, que se mostram muito aquém de toda 

aceitabilidade prática relacionada à qualidade do serviço 

jurisdicional, de bom nível técnico no tocante ao trabalho 

judicante propriamente dito, mas sofrível quanto ao demais. 

Não se pode, e isto é de asseverada importância, tratar 

a tut ela jurisdicional e o facilitado acesso à jurisdição como 

serviço que se adquira, e sim como prestação protetiva do 

sistema estatal ao cidadão e assim considerar esta 

manifestação institucional como prestação tão necessária como 

os projetos sociais estabelecidos nas políticas públicas, pena 

de fracasso da própria estrutura do Estado de Direito. 

Quanto à entrega, identificando-se tal evento com a 

tutela jurisdicional especificamente, esclareça-se não com o 

seu conteúdo no sentido jurídico do termo, os desvios estão 

notoriamente marcados e divulgados: nem a medida se opera 

em tempo razoável, nem a qualidade dos serviços é qualitativa 

e quantitativamente apreciável em nenhum dos âmbitos, o que 

redunda em profunda insegurança jurídica da composição do 

litígio com proveito. 

De fato, o efeito é contrário ao almejado e perseguido 

pela sociedade como um ideal de resposta estatal para os 

conflitos de interesses. 

Na medida em que os processos se acumulam nos 

fóruns e tribunais e a delonga incentiva campanhas promovidas 

pelo próprio judiciário para uma composição amigável, opera-

se o inverso do pretendido pelas instituições de rapidez e 



196 
 

eficiência no deslindar dos litígios, pois "pior que o amargor de 

uma sentença injusta é o azedume de sua tardança"169 em que 

venha ela a ser proferida quando o direito disputado na lide 

não mais se mostre hábil a compor o patrimônio jurídico. 

A conciliação, de forma geral, é apreciável como meio 

solucionador de litígios e não como antídoto para o 

“envenenamento” que sofre o direito discutido com a demora 

da entrega da tutela correspondente. 

Fosse o serviço jurisdicional rápido e eficiente, não 

seriam necessárias as campanhas de incentivo ao acordo, 

porque o seu único fundamento é o tardar do julgamento 

regular, o que se mostra inadmissível para uma função do 

Estado que tem principalmente o dever de julgar e 

supletivamente o de tentar a conciliação. 

A inarredável constatação da insidiosa lentidão da 

resposta jurisdicional conduz os interessados a se submeterem 

aos procedimentos conciliatórios que se traduzem em 

confissão expressa, por parte da Jurisdição, da ineficiência do 

labor jurisdicional. 

A respeito da tentativa conciliatória, que pode ser 

tentada a todo tempo, desde que o julgador a considere meio 

viável de composição do litígio, tendo-se tal proceder como 

dever de ofício seu (CPC. art.125, IV - CPC/2015, art. 139), de 

fato não se traduz em falta de condições de que se tente com 

sucesso a conciliação ao longo do feito, ou talvez, com maior 

proveito, antes de convalidada a relação processual, a 

despeito do que se dá como a tentativa prévia de reconciliação 

dos cônjuges ou conciliação para que se transforme o 

procedimento litigioso divórcio em consensual. 

                                                           
169 Francis Bacon. Tratado de moral e política. p. 17. 
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Não se proscreve a conciliação em todas as suas 

formas, como meio de composição do litígio. O que se põe à 

saliência é a sua utilização como instrumento de diminuição da 

quantidade de feitos em trâmite, comemorando-se os acordos 

como vitória na melhoria das condições da prestação do 

serviço jurisdicional. 

Ora, de todo o considerado na abordagem histórica, e 

em parte sobre conciliação no momento aprazado, a conclusão 

de que não é impondo-a que se cultivará no povo o costume de 

sua utilização, mas mediante campanhas educativas 

ressaltando suas vantagens, bem como das virtudes da 

Arbitragem, não há meio de convencer a qualquer pessoa de 

que, tais formas de autocomposição somente se incorporarão 

no habituar da população quando esta aceitar conciliar-se 

antes de ingressar com pedido junto à jurisdição para a 

solução de suas divergências jurídicas. 

Como se percebe, o que aqui se defende, aplica-se a 

todas as formas alternativas de dirimição da lide, como se viu 

anteriormente. 

Reitere-se que os serviços judiciários considerados 

nesses termos não se confundem com o conteúdo da tutela 

jurisdicional, que muito embora, como visto anteriormente, 

persiga resultados para os seus titulares, de forma alguma se 

pode comparar aos serviços ordinariamente considerados na 

vida civil e comercial com o resultado de interferência da 

decisão judicial no patrimônio jurídico dos seus destinatários. 

A interação dos elementos jurisdicionais, conforme se 

vem defendendo, aponta para a organização judiciária um de 

seus ângulos de maior proeminência sistêmica, mas colocado 

em postura tridimensional entre o cômputo humano e material. 
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Destaca-se nessa interação tanto a composição e 

funcionamento do judiciário, que se poderia designar como o 

agrupamento humano material e a sua forma quanto a postura 

jurídica e sociopolítica. 

Não com pouca razão se comparou a atuação judiciária 

da Idade Média europeia como autêntica pilhagem, em razão 

de seu custo a submeter a vítima que pagava parte da 

indenização recebida ao príncipe pela atuação estatal da 

justiça170. 

A pressuposição de que o magistrado julgará com 

justiça cedeu passo ao comportamento de alguém que 

resolverá o problema a ele submetido. O julgamento, ato 

complexo de representatividade do poder político estatal, 

dadas as plurais interpretações e inumeráveis dispositivos 

legais, cujo entendimento, como se disse antes, se escusa da 

compreensão acessível, mostra-se apartado da realidade do 

jurisdicionado. 

As ações do maior dos litigantes brasileiros (O Estado e 

suas entidades subordinadas171), são perniciosamente 

desprovidas de fundamento, abarrotando os tribunais para 

serem por final declaradas absolutamente improcedentes, 

quando não prescritas, ou propostas sobre tributos indevidos, 

mostram cabalmente que, no setor público da Justiça Federal 

nada menos que 77% das ações têm em um de seus polos o 

setor público federal, deixando para os bancos, particulares e 

públicos o porcentual de 19%, mas que deste total somente a 

Caixa Econômica Federal congrega 18,64%. 

                                                           
170 Pachukanis, E. B. Teoria do direito e marxismo. p. 121. 
171 www.cnj.jus.br/imagens/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf. 
acessado em 26/08/2014. 
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Ir ao Judiciário pleitear tutela jurisdicional indica que o 

autor, de regra, arcará com custos altos e com desempenho 

mediano de serviços a esse Poder relacionado. 

Por conta disso, esperará décadas para o desenlace da 

questão e quando se tratar de réu representante do poder 

estatal, certamente, se houver favorecimento sentencial, o 

montante da condenação somente advirá em outras tantas 

décadas de espera do pagamento de precatórios, que 

sistematicamente são recusados pelo mesmo Estado, quando é 

ele o credor de tributos, por exemplo. 

A qualidade do serviço jurisdicional há de ser melhorada 

substancialmente e não atingirá, por certo, o coeficiente 

qualitativo das empresas privadas, malgrado os custos de sua 

manutenção e organização venham crescendo anualmente em 

relação ao Produto Interno Bruto nacional, na proporção 1,3%. 

Os percentuais médios foram de 1,5% em relação ao 

ano de 2012, e em 8,9% em relação ao último triênio (2011-

2013). Essa despesa equivale à do Produto Interno Bruto, 2,7% 

do total gasto pela União, pelos estados e pelos municípios no 

ano de 2013 e a R$ 306,35 per capita172. 

Nessa quadra de análise o problema se põe como 

entender o fenômeno do atraso da entrega da tutela 

jurisdicional, a partir da organização judiciária vigente? 

Em conclusão, os serviços como um todo devem ser 

precisos e prestados em tempo adequado com a expectativa do 

destinatário, considerada em sua média de necessidade e 

interesse. 

                                                           
172 Justiça em Números-2014 http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-em-
numeros/2014/rel_justica_numeros_2014.pdf - acessado em 05/08/2014. 
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Assim, consideram-se os serviços de início ao fim 

entendidos na razão de importância para o jurisdicionado, 

atendendo-se nesse entendimento a urgência da prestação 

almejada dentro da proporcionalidade da rapidez que a tutela 

venha a ser entregue, as implicações jurídicas e do 

apaziguamento social que a prestação suscitará, além da 

eficiência técnica e eficácia material. O que se resume em 

tempo e realização do conjunto do serviço. 

A prestação final é a tutela definitiva, a modificação no 

patrimônio jurídico das partes submetidas à lide dentro de 

padrões de excelência. 
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6. O magistrado e a gestão jurisdicional  

Historicamente, a magistratura brasileira se mostra 

distinguida da esmagadora maioria da população. 

Quer isto dizer que ser magistrado, na cultura brasileira, 

equivale a ocupar cargo de subida saliência social e 

institucional. 

É fato que historicamente o prestígio e a posição social 

que ocupou a classe dos magistrados propiciaram alguns 

desvios de conduta, que acabaram por se incorporar de 

maneira desagradável à visão que os jurisdicionados, primeiro 

e último destinatário do trabalho prestado pelos juízes, 

terminaram por deles fazer. 

A mal compreendida atividade política do Poder 

Judiciário, inclusive por parcela de seus membros, culminou 

com comportamento que se postou distanciado da necessária 

proximidade que deve haver entre jurisdição e jurisdicionado. 

Questões como imparcialidade, por exemplo, tornaram-

se entrave da aproximação das partes com os magistrados e 

destes com os advogados. 

A conduta dogmática do juiz, neutro e escravo da lei, 

proporcionou sentimento de distância e insensibilidade quanto 

aos problemas socioeconômicos, políticos, religiosos e morais, 

como se o comportamento do Judiciário estivesse 

completamente toldado pela força da lei, senhora absoluta de 

toda decisão, ainda que, por vezes, a decrepitude e 

anacronismo lhe presidissem os comandos abstratos. 

Tudo avistado em passado, nem sempre distante e 

algumas vezes a atormentar as mentes mais lúcidas, que 
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primam, em sua maioria, pela evolução e o estudo do Direito e 

da sociedade como fenômeno dinâmico e fecundo. 

Hodiernamente, os juízes se engajam em movimentos 

de democratização, não apenas políticos e sociais, mas 

também jurídicos, decidindo no mais das vezes de forma 

cidadã. 

Há dois extremos do agir e pensar judicantes. Dois 

extremos históricos, iniciando-se num comportamento elitista e 

defensor dos primados da elite e, paulatinamente, às vezes de 

forma tímida, evoluindo, como o que se aprecia modernamente. 

Desde o início da história do Brasil independente, 

profunda divisão se verificou no seio da magistratura, como 

demonstrado por Antonio Carlos Wolkmer173: 

 

Na análise que se faz do legado engendrado a partir 
de 1822, Thomas Flory assinala, já naquela época, existência 
muito forte do exclusivismo educacional e do espírito 
corporativista na magistratura. Esses profissionais formados 
na erudição e no tradicionalismo da Universidade de Coimbra 
assumiram, no cotidiano da Colônia, procedimento pautado na 
superioridade e na prepotência magisterial. O exclusivismo 
intelectual gerado em princípios e valores alienígenas, que os 
transformava em elite privilegiada e distante da população, 
revelava que tais agentes, mais do que fazer justiça, eram 
preparados e treinados para servir aos interesses da 
administração colonial. A arrogância profissional, o isolamento 
elitista e a própria acumulação do trabalho desses 
magistrados, aliados a uma lenta administração da justiça, 
pesada e comprometida colonialmente, motivaram as forças 
liberais para desencadear a luta por reformas institucionais, 
sobretudo para alguns no âmbito do sistema de justiça. Daí 
resultariam o processo de constitucionalização (Carta Imperial 
de 1824), a criação das faculdades de Direito (1827) e o 
primeiro código nacional de controle social (Código Penal de 
1830). 

A distância, não apenas física, como institucional entre 

o jurisdicionado e a classe dos magistrados, é realidade que 

                                                           
173 Wolkmer, Antonio Carlos. (2002). op. cit.  p. 91. 
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em certos quadrantes campeia em nossos dias. Pode-se dizer 

que o acesso à justiça mostra-se mais divulgado e defendido 

do que o acesso a um juiz de Direito. Notórias e infindáveis 

são as críticas ao isolamento físico dos juízes em relação aos 

interessados na prestação jurisdicional. 

O comportamento formal das casas judiciárias, de 

maneira geral induz ao afastamento do jurisdicionado em 

relação à pessoa do juiz. A maneira pela qual este se 

manifesta, geralmente de modo formal e por escrito, inibe a 

que o cidadão vá ter com ele. 

Como se vê, malgrado os esforços da classe jurídica e 

de parcela significativa de juízes nesse sentido, o fato é que 

por reminiscência histórica, há um respeito exagerado e um 

distanciamento ainda pertinaz entre cidadão e magistrado. 

O magistrado não é, nem deve ser, uma pessoa comum. 

Deverá estar acima da média, não apenas em moralidade, mas 

também na formação jurídica e cultural. 

Não se empresta a pessoa desse tipo garantias como 

aquelas elencadas na Constituição da República, sem se 

esperar em troca que seu destinatário ponha-se à altura da 

deferência. 

De outro tanto, deverá ele ser acessível ao homem do 

povo, ao cidadão de condição menos favorecida política e 

economicamente. Essa acessibilidade não se confunde com o 

comportamento piedoso ou populista. O magistrado representa 

a instituição de maior relevância jurídica do Estado para a 

manutenção da cidadania, seus direitos e interesses políticos. 

Sabe-se das dificuldades de semelhante comportamento 

espelhado nos mínimos detalhes do cotidiano. Veja-se como 
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exemplo a propositura de ação perante os Juizados Especiais 

civis, na oportunidade em que é a parte que se dirige ao balcão 

do cartório para ser atendida. É à jurisdição que se procura. É 

a ela que se dirige o cidadão para reclamar a entrega da tutela 

prometida pelo Estado, quando proíbe que seus administrados 

tomem a justiça por mote próprio. Não é, porém, com o juiz que 

o pleiteante se encontra. Posteriormente, é ele convocado para 

a audiência de tentativa de conciliação, e uma vez mais não é 

com o juiz que se reúne. E se nessa oportunidade ocorre o 

acordo promovido por conciliador, de regra as partes não se 

encontram com o juiz, que se limita a homologar o acordo por 

escrito. 

Esse pequeno exemplo serve de indicação da realidade 

que põe o juiz distante do convívio do jurisdicionado. De fato, a 

não ser quando a audiência é presidida pelo juiz da causa ou 

quando quer ele interrogar as partes, ou apresenta alguma 

necessidade imperiosa do processo, é que as partes se postam 

em sua presença. Ainda assim, o tom é de regra formal, as 

manifestações não são espontâneas, quer no que se refira ao 

contato com o magistrado, quer no que se anote quanto à 

maneira pela qual o juiz se comunica com as partes. De resto, 

são os advogados e demais profissionais do direito que se 

dirigem diretamente ao magistrado. 

Relativamente à linguagem utilizada no meio jurídico e 

judiciário, melhor resultado para o jurisdicionado não se opera. 

Há uma manifestação especificamente técnica, tanto nas 

petições, arrazoados, e memoriais, como nas manifestações 

jurisdicionais (despachos, decisões interlocutórias e 

sentenças), de tal sorte que as partes, em acentuado número 

de casos, sequer consegue entender os fundamentos da 

decisão, necessitando de profissional que o explique. 
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Objetarão alguns, talvez, que as coisas são assim 

mesmo e que isto é secularmente considerado como normal e 

o juiz não pode ficar se reunindo isoladamente com esta ou 

aquela parte, pelas razões que a isenção de atribuição de 

julgar lhe impõe. Além do mais, a linguagem técnica mostra-se 

mais precisa que a coloquial, de forma a conduzir o 

entendimento do leitor de maneira menos sujeita a 

ambiguidades. 

Tais argumentos, com peso lógico ponderável, apenas 

comprovam a afirmação de que há distanciamento efetivo do 

povo em relação à jurisdição. 

Esse distanciamento não se apresenta apenas em 

relação ao Juiz de Direito, estendendo-se ainda aos 

funcionários dedicados aos trabalhos jurisdicionais, 

normalmente não treinados para o atendimento ao público. 

A tecnologia da informação aporta, neste caso, como 

excelente instrumento ao jurisdicionado para o conhecimento 

do andamento do feito no qual tem ele interesse, sem que, 

contudo, compreenda as informações nos relatórios de 

andamento anotadas. 

A participação democrática da população no processo, 

apesar de todo o esforço desenvolvido no meio doutrinário e 

político, não tem se mostrado efetiva, pois, “há processo 

democrático quando ele possibilita a participação no seu 

desenvolvimento e solução de pessoas direta, ou 

indiretamente, a ele ligadas”174, o que se aplica tanto ao meio 

criminal quanto ao trabalhista ou ao cível. 

                                                           
174 Fernandes, Antonio Scarance. (1988). Participação no processo. Necessidade da 
participação popular para efetividade da justiça criminal. p. 349. in Participação e processo. 
Coordenação Grinover, Ada Pellegrini, et alli.. 
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De se compreender que o autêntico temor reverencial 

ao qual os destinatários da prestação jurisdicional são 

induzidos em relação aos magistrados afasta e não traz o povo 

ao Judiciário. 

Quer isso dizer que se pode identificar tal argumento 

como fato causador da demora na tutela jurisdicional? 

Isoladamente parece que não. Todavia, se a despeito do que 

se propôs na reforma de 1841, no longínquo século XIX, o juiz 

concedesse audiência pública para a solução de problemas de 

menor complexidade em determinados dias da semana, sob 

certa e reduzida formalidade, certamente o número de 

contendas formais seria menor, porque o magistrado 

conheceria diretamente do pleito do autor e da resposta do réu, 

colheria a prova e prolataria sentença imediatamente, ou com 

sua participação direta informando as partes e seus 

procuradores das probabilidades de sucesso de um e de outro, 

podendo obter conciliações prévias e profícuas, assegurando a 

participação popular na jurisdição e no processo de forma 

geral175. 

O modelo da jurisdição moderna é o da manutenção 

pelo juiz da imparcialidade, o que se identifica pela 

equidistância que deve mediar entre o magistrado e as partes. 

Entretanto, essa equidistância não se pode confundir com 

supraposição, uma vez que não está a autoridade jurisdicional 

acima das partes, e sim em altura equivalente. Diferenciam-se 

as atribuições, não os interesses, porque a ideia de hierarquia 

entre o cidadão e o prestador do serviço jurisdicional inexiste. 

Há de haver cooperação para que se atinjam determinados 

objetivos, em especial o apaziguar a situação litigiosa. 

                                                           
175 Vescovi, Henrique. (1988). Uma forma natural de participación popular em el control de 
La justicia: el proceso por audiência publica. p.374/375. in Participação e processo. 
Coordenação Grinover, Ada Pellegrini, et alli. 
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Por si só não é esta uma solução para a demasia 

temporal na prestação jurisdicional. No entanto, saber que se 

poderá ter com o juiz a fim de que este se pronuncie num 

intervalo curto de tempo se mostra amplamente auspicioso, 

podendo-se antever os proveitos que semelhante alteração 

comportamental surtirá. 

Para tanto, se mostra de elementar importância a 

descentralização, por igual dos tribunais, dotados dos mesmos 

aparatos técnicos ensejadores de promover maior proximidade 

da autoridade jurisdicional com o jurisdicionado, a fim de trazer 

mais pronta resposta às demandas. 

A descentralização a que se refere acima não está 

apenas considerada na contingência física dos tribunais 

estaduais e regionais federais. Há de abranger os juízos 

singulares com participação dos colegiados em suas regiões de 

atuação. 

Conquanto o número de magistrados dessas casas 

judiciárias seja diverso, a depender da população destinatária 

dos serviços jurisdicionais, o fato é que a complexidade das 

questões, sua diversificação e quantidade não se assemelham 

em Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas 

Gerais, etc., em relação a outras Unidades da federação. 

As distâncias espaciais e a densidade populacional 

recomendam que o acesso físico seja facilitado, o que sugere a 

regionalização dos tribunais estaduais e federais, sem que se 

perca de vista a centralidade político-administrativa inerente. 

A aproximação física dos magistrados e da população 

se apresenta conveniente, sem que se percam de vista as 

garantias e limites que as atribuições e o cargo de magistrado 

recomendam. 
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A realidade da magistratura brasileira não se encontra 

nem à penúria, nem ao sucesso positivo. Conquanto 

centralizadora e formalista, e de certa maneira, isolada do 

convívio social, a classe dos julgadores é relativamente coesa, 

bem formada tecnicamente, detentora de razoável 

remuneração e proteção previdenciária, inobstante seu número 

não atingir o ideal176 de juízes por cem mil habitantes. 

A distribuição dos juízes, especificamente os estaduais 

de primeira instância, não se dá propriamente em razão direta 

da população destinatária do serviço judiciário. 

Segundo o Diagnóstico do Poder Judiciário publicado 

pelo Ministério da Justiça em Agosto de 2004, o número de 

juízes por dez mil habitantes era de 7,6, contra 10,9 de juízes 

argentinos na mesma proporção habitacional. 

A distribuição desses juízes mostrou que 63,6% 

estavam no trabalho da primeira instância da justiça comum e 

que o salário médio dos juízes federais brasileiros, por 

exemplo, atingia uma das mais altas médias do mundo, 

comparada à de magistrados do Canadá e Estados Unidos177. 

O referido Diagnóstico demonstrou, por igual, que a 

entidade de maior frequência junto à jurisdição com números 

emanados do Supremo Tribunal Federal é o Estado com o total 

de 79% dos feitos apreciados, corroborados tais números pelos 

relatórios anuais emitidos pelo Conselho Nacional de Justiça 

que, entre 2003 e 2010, e trabalho específico sobre o 

                                                           
176 A carreira de magistrado se apresenta como uma das mais disputadas da classe jurídica. 
Apesar de estar na média internacional de juízes por cada cem mil habitante (oito) o Brasil não 
atinge a melhor média que pertence a Itália, França, Alemanha e Portugal entre 10 e 17 juízes 
por cem mil habitantes. 
177 Números constantes do 1º Diagnóstico do Poder Judiciário – Ministério da Justiça – 
publicado em 16.08.2004. 
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assunto178 observou que perante a Justiça Estadual o poder 

público, em todas as suas áreas de atuação, representa 31% 

do total de ações propostas, ao passo que na Justiça do 

Trabalho tal porcentual equivale a 27% e na Justiça Federal 

77%. No que importa ao âmbito nacional, o Poder Público 

responde por 38% das demandas, dividindo o primeiro posto 

com os bancos com o mesmo montante. 

Dessa forma, no total geral da Justiça Estadual, o 

número de juízes por cem mil (100.000) habitantes é de 6,2179. 

Enquanto no Estado da Bahia há 4,0 juízes por cem mil 

habitantes, como o representante estadual com o menor 

número proporcional de juízes, contra 13,5 juízes por cem mil 

habitantes para o Estado do Amapá, por seu turno o Estado de 

São Paulo, com a maior população no Brasil, 41.262.199180 

habitantes, tem 6,0 juízes por cada 100.000 habitantes e o 

Estado do Amapá com 5,4 por cada 100.000 habitantes, atinge 

a população de 669.526 habitantes. 

Esses dados demonstram que apenas no que se refere 

à Justiça Estadual, para cada 100.000 habitantes há, na 

Região Sul 27.386.891 habitantes e 8,8 juízes na Sudeste, 

80.364.410 para 6,1, na Centro Oeste 14.058.94 para 9,5, na 

Nordeste 53.081.950 para 9,5 e na Região Norte 15.864.454 e 

8,7 juízes. Todavia a taxa de represamento de processos em 

fase cognitiva, que no país como um todo na Justiça Estadual é 

de 58% (cinquenta e oito por centro), atinge seu menor índice 

na Região Centro Oeste, com 53,22%, depois Norte com 

                                                           
178 Dados disponíveis em: http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-
judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf - acessado em 08.7.2011 
179 CNJ. JUSTIÇA EM NÚMEROS - 2010. http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-
em-numeros/2010/rel_justica_numeros_2010.pdf. p. 35 - acessado em 07.7.2011. 
180 CENSO 2010. http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=4&uf=00 – 
acessado em 07.7.2011. 
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53,7%, Sul, 56,5%, Sudeste com 62,9% e Nordeste com 63,7%, 

revelando a seguinte tábua de comparação: 

 

NÚMERO DE JUÍZES POR 100.000 HABITANTES DE ACORDO COM A POPULAÇÃO NAS REGIÕES BRASILEIRAS 

REGIÃO POPULAÇÃO PROC. NOVOS JUÍZES  REPRESAMENTO 

Centro Oeste 14.058.094 1.506.084 9,5 53,22% 

Norte 15.864.454 914.333 8,7 53,70% 

Sul 27.386.891 4.014.061 8,8 56,53% 

Sudeste 80.364.410 9.019.493 6,1 62,87% 

Nordeste 53.081.950 2.290.025 5,6 63,74% 

 

Percebe-se que a proporção de juízes por cem mil 

habitantes empresta a ideia de que quanto maior o número de 

magistrados por cem mil habitantes, melhor o desempenho do 

judiciário. Todavia, ao se analisar os montantes do 

congestionamento de feitos, levando-se em conta apenas os 

processos novos propostos em 2010, o que se verifica é que a 

média de represamento entre a região Centro Oeste e a 

Nordeste difere em 10,62%, ao passo que a diferença do 

número de magistrados não chega a quatro. No primeiro caso, 

a diferença porcentual é de 19,76% e no segundo de 69,7%, o 

que se faz concluir que o número de juízes envolvidos nos 

trabalhos jurisdicionais não induz necessariamente à 

quantificação na resolução processual. 

Levando-se em consideração o número de magistrados 

por 100.000 habitantes em 2014 há, no Brasil, 8,35 juízes, 

enquanto que Portugal tem 19, Itália 10,2 e Espanha 10,7. 

Os juízes brasileiros recebem anualmente maior número 

de feitos novos que a média dos países aqui listados, ou seja, 

cada juiz português recebe 379 casos novos por ano, os juízes 

italianos 667 e os espanhóis 673. 
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O que se deve considerar, além do número proporcional 

de juízes, é o grau de complexidade das causas postas em 

apreciação e a variedade de seus elementos jurídicos. 

Colocada a questão nestes termos, pode-se dizer que a 

qualidade entre magistrados brasileiros não difere 

substancialmente entre as várias regiões nas quais atuam, uma 

vez que incidem fatores de complexidade e variedade de 

questões, além do número proporcional de áreas 

especializadas que propicia maior desempenho quantitativo, 

malgrado número menor de juízes. Além do mais, a quantidade 

de profissionais e as necessidades daqueles que litigam na 

justiça emprestam a tônica de especialização e variabilidade 

das questões postas à apreciação jurisdicional. 

De se ver que não é o número de juízes o cerne da 

questão do retardo da prestação jurisdicional, porque não se 

pode dizer, com certeza matemática, que se na região 

Nordeste ou Sudeste houvesse 9,5 juízes para cada grupo de 

cem mil habitantes os números seriam equivalentes aos 

verificados na região Sul, por exemplo. A variedade de 

questões a envolverem a atividade dos juízes e de seus 

auxiliares, sem falar nos demais sujeitos da relação 

processual, implica que se medite mais profundamente em 

determinadas temáticas, o que demanda tempo, não apenas de 

análise, mas por igual, de trabalho mecânico, como a simples 

leitura das peças. 

Por óbvio que se a média de magistrados por cem mil 

habitantes fosse igual a dez, certamente o problema seria 

menos intenso e difícil, mas persistiria, bastando para disto 

haurir certeza os números de represamento dos feitos entre as 

três regiões, que atingem o monte de 8,5 por cada grupo de 

cem mil habitantes, que em média estão com o equivalente a 
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54,48% de contingente em cumulação com os processos 

novos. 

Números semelhantes se mostram quando a análise 

recai sobre a Justiça Federal, para só dar este exemplo a mais. 

De fato, no caso da Justiça Federal, o número de 

magistrados por cada grupo de cem mil habitantes não 

ultrapassa a um (1). Perseguindo-se comparação como se 

procedeu acima, em relação à Justiça estadual, vê-se que a 

totalização de novos casos chegou nas cinco regiões federais 

a 3.166.766 em 2010 e represados ficaram outros 7.927.287181, 

chegando em 2014, com dados coletados em 2013182, 

indicando que na Primeira Região o número de magistrados 

por cada grupo de 100.000 habitantes é de 0,6, Segunda, 1,3, 

Terceira, 0,7, Quarta, 1,2 e Quinta, 0,6. 

Em se considerando o número dos feitos julgados no 

mesmo período 2.870.562 e subtraindo do total este montante, 

obtém-se 8.223.491, consolidando-se fortemente a 

permanência de situação que em muito apena a Justiça 

Federal, por que faz perpetuar a lentidão. 

De modo semelhante. foi o que sucedeu no período 

entre 2011 e 2013183. Verificou-se que o porcentual de 

processos baixados entre o índice real e o paradigma 

demonstra a constância da situação, conquanto diminuído o 

montante. 

Assim foi que a Justiça Federal como um todo manteve 

67% de taxa de congestionamento (para um paradigma de 
                                                           
181CNJ. JUSTIÇA EM NÚMEROS 2010. http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-
em-numeros/2010/rel_justica_numeros_2010.pdf - acessado em 07.07.2011. 
182 CNJ. JUSTIÇA EM NÚMEROS 2014 -http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-
em-numeros/2014/rel_justica_numeros_2014.pdf acessado em 27/09/2014.  
183 CNJ. JUSTIÇA EM NÚMEROS 2014 -http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-
em-numeros/2014/rel_justica_numeros_2014.pdf acessado em 28/09/2014. 
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54%), distribuindo-se tal indicador de 68% para a Primeira e 

Segunda Regiões, 72% para a Terceira, 72%, 69% para a 

Quarta e 44% para a Quinta Região.  

Uma vez mais se verifica que a concentração decisória 

pela imposição do poder, político jurisdicional, bem assim a 

concentração desse poder aliado ao fato de que a jurisdição 

não atende de forma descentralizada e próxima à população, 

demonstra que esse rol de providências aponta para a 

minoração do problema da morosidade. 

A jurisdição compreende atividade que se desenvolve 

desde a da distribuição, até a certificação do trânsito em 

julgado da sentença e os trabalhos físicos de arquivo, 

remessa, etc., não se deixando de incluir neste rol as 

atividades externas ao fórum, em razão do que se 

convencionou denominar os profissionais que assim trabalhão 

de "sujeitos processuais imparciais secundários eventuais" ou 

"permanentes" da relação jurídica. 

Os serventuários, que reúnem em seu contingente 

número expressivo, operam na relação processual e em alguns 

casos anteriormente a ela, possibilitando-a, por assim dizer, 

como se dá com o atendimento aos cidadãos que buscam nos 

juizados especiais consultas, informações e quantidade de 

demandas propostas, ou nos funcionários que prestam as 

informações nos edifícios forenses. 

Todos os profissionais que se envolve nessas atividades 

são sujeitos do processo, mas sujeitos eventuais ou 

permanentes secundários, de regra imparciais. 

Lidam eles cotidianamente com a rotina cartorária, que 

se divide em atendimento ao público em geral e profissionais 
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do Direito, e as atribuições que se lhes acometem ligadas à 

seleção de documentos, identificação dos autos. 

No que concerne ao relacionamento com os 

profissionais do Direito, o entendimento não merece maiores 

considerações, porque o atendimento quase sempre regular e 

técnico reduz-se ao mínimo de relatos sobre o andamento do 

feito que têm nos autos, em regra, as informações necessárias 

e suficientes para que se compreendam as peculiaridades ao 

processo inerentes. 

Dadas as naturais dificuldades de acesso à pessoa do 

juiz pelos motivos já expostos, resta aos auxiliares da justiça a 

incumbência de atendimento, orientação e esclarecimento ao 

usuário do serviço público jurisdicional, seja ao que promove a 

ação em face de outros sujeitos, seja em relação àquele 

usuário potencial dos referidos serviços que, por certo, menos 

compreendem os mecanismos da propositura, 

acompanhamento, recursos, etc., de uma relação processual. 

Como se viu antes, o transcurso processual passa por 

conjunto de atividades que têm diferentes manifestações de 

exigência quanto à qualidade necessária a fim de que o 

encadeamento desses atos se processe com excelência 

profissional e qualidade total. 

Há funções distintas que se encerram no mesmo 

processo, executadas em larga escala, o que torna mecânico e 

repetitivo o trabalho forense e cartorial. 

De toda forma, é atividade de extrema e grave 

importância porque, de qualquer maneira, mostra-se 

componente do andamento procedimental impulsionado pelo 

diretor do processo. 
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No conjunto dos serviços e atividades cartorárias e 

judicantes como um todo complexo e interdependente, há 

expectativa clara de que devam eles guardar excelência como 

qualquer outro, o que implica especialização de funções de 

cada um dos seguimentos desta atividade, com a execução 

perfeita dos atos, sem erros que possam vir a prejudicar o 

andamento e a duração do feito, e que se proceda com rapidez 

eficiente, de modo a não atrasar a ordem consecutiva legal e 

assim obter-se a eficácia perseguida.  

Tudo conduz a que se conclua que todos os atos 

praticados pela jurisdição cartorária e do magistrado devem ser 

realizados sob o pálio de eficiência e perfeição, o que impõe 

haja número de pessoas suficiente e bem treinadas para 

obtenção dos fins almejados, a ocorrer com maior 

probabilidade em tais atividades que se relacionarem com a 

feição de carreira funcional devidamente remunerada e com 

amplas possibilidades de reciclagem e aperfeiçoamento. 

Excelente início de abordagem consiste em buscar 

equiparar a eficiência com o setor privado da economia, pois, 

“o setor público deve se aproximar ao máximo do setor privado, 

que há muito se inseriu em processo contínuo de 

modernização, seguindo os caminhos da Ciência da 

Administração; aproveitando-se de todos os conceitos, práticas 

e métodos úteis à administração pública, mas sem afastar-se 

da natureza pública”184. 

Esta apreciação, de todo recomendável, mostra-se na 

mesma proporção difícil, porque não é da natureza humana 

submeter-se ao poder compensatório185 no qual a obtenção da 

                                                           
184 Russo, Andrea Rezende . (2009). Uma moderna gestão de pessoas no poder judiciário. p. 
18. 
185 Galbraith, John Kenneth. (1986). op. cit. p. 5 
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recompensa advenha independentemente de incentivos para 

novos comportamentos voltados para o seu ampliar. 

Vê-se assim que faz parte da compensação exercida no 

poder administrativo coordenador dos serviços judiciários, em 

especial na base desta atividade, que o funcionário não apenas 

receba a tábua de instruções e atribuições; a melhor técnica de 

realização e execução dos serviços há de estar presente, além 

de incentivos de ordem funcional que impulsionem ao executor 

das atividades a realizá-las sob a melhor técnica, voltando-se 

para o aproveitamento de tempo e energia. 

Para que se atinja tal desiderato se impõe a 

participação coordenada entre os componentes da estrutura, 

pela execução dos serviços que se distendem ao longo de toda 

a prestação jurisdicional, como fim do serviço a ser prestado. 

A modelagem organizacional186 a ser aplicada para que 

se obtenha o resultado almejado passa por série de 

considerações de ordem administrativa, registrando-se que a 

linha de abordagem de implantação de técnicas da ciência da 

Administração precisa antes suplantar a formação 

hierarquizada de sua concepção e formulação, nem sempre 

afeita a pessoas que compartilhem da aquiescência de sua 

utilização. 

De fato, a forma de ordenação das diretrizes 

administrativas do Judiciário passa diretamente pela cúpula 

máxima na hierarquia de cada um dos tribunais, isto é, a regra 

é a da independência dos contornos da organização 

jurisdicional (CF. art. 99) nessa esfera de atividade, o que pode 

levar a uma rápida modificação de conceitos e implantação 

imediata de novos e mais modernos rumos da administração ou 

                                                           
186 Grangéia, Marcos Alaor Diniz. (2008). Administração judiciária, gestão cartorária. p. 32. 
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recrudescer ao comportamento estacionário ou retrógrado 

dessas diretrizes. 

A responsabilidade de juízes e escrivães pelo 

desenvolvimento regular dos serviços jurisdicionais se mostra 

tão intensa quanto é centralizado e hierarquizado o comando e 

tomada de decisões dos Tribunais de Justiça e Tribunais 

Regionais Federais no tocante à organização administrativa 

dos foros. 

Há, por consequência, enorme preocupação por parte 

dos magistrados com a ineficiência administrativa da jurisdição 

e consequente intento de produzir melhoras objetivas no 

modelo existente. Todavia, não se trata apenas de boa vontade 

ou de interesse, pois a forma de proceder à organização 

administrativa da jurisdição tem início nas altas esferas de 

decisão política do Judiciário, compartimentalizados entre 

Estado e as várias justiças brasileiras. 

Na medida em que se estratificam, assumem viabilidade 

de alteração ou adaptação para cada uma das unidades 

judiciárias, que poderão se organizar nesse sentido. 

Em decorrência do tratamento a que o tema foi 

submetido ao longo dos séculos da história brasileira, apenas 

nos últimos dez anos surgiram cursos de Mestrado 

Profissionalizante acerca da matéria187 e os órgãos de classe e 

organismos voltados para aperfeiçoamento das instituições 

judiciárias vêm mantendo cursos de especialização para juízes, 

com vistas a minimizar o problema. 

A manifestação, conquanto elogiável, não assume o 

caráter de importância que a gravidade da questão suscita, 

pois identifica o juiz como um gestor de cartório e de diretrizes 
                                                           
187 Vieira, José Luiz Leal. (2009). Um novo desafio para o judiciário: o juiz líder. p. 25/27. 
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com as quais, necessariamente não tem familiaridade ou 

entusiasmo, porquanto a formação de administrador não deve 

ser elemento da formação do magistrado, especialmente 

porque tal ocupação demanda tempo, de não pouca monta, a 

fim de que, cotidianamente, o gestor tome conhecimento das 

necessidades e promova as modificações, adaptações e 

procedimentos que entenda, e sejam factíveis de serem 

aplicados com o sucesso científico que a questão impõe. 

Algumas carreiras de magistratura têm inserido em seus 

concursos elementos de aferição de qualidades de gestão de 

seus candidatos, num esforço de fazer aprovar juiz com maior 

aptidão na gestão de pessoal e organização administrativa do 

Judiciário188. 

A administração enquanto ciência não deve ser posta à 

prática sem que a gravidade de aplicação venha à frente, 

depois de estudos e pesquisas que tratam especificamente das 

possíveis alterações que sejam viáveis e desejáveis no meio 

jurisdicional. 

Ora, todo o comportamento do administrador em 

identificar líderes dentre os seus comandados, avaliar o 

desempenho do estafe (em média é de doze pessoas por juiz), 

não se submetem à atividade empresarial e sim pública, a 

envolver enquadramento funcional e tantas outras 

peculiaridades que demandam muito tempo e convivência a fim 

de que sejam consideradas adequadamente pelo gestor 

(magistrado que coordena as funções do cartório), não passam 

despercebidas pelo magistrado, mas, ao mesmo tempo, não 

mostram resultados como aqueles operados no meio privado. 

                                                           
188 A propósito os Editais das cinco regiões federais dos últimos concursos públicos para 
provisão de cargos de juízes substitutos impõem conhecimentos nessa área. 



219 
 

Não se deve esquecer que as carreiras públicas 

divergem substancialmente das desenvolvidas no meio privado. 

As dinâmicas de desenvolvimento de umas e outras são 

visivelmente diferentes. 

No âmbito privado as promoções funcionais e salariais 

podem ocorrer por uma necessidade ou desempenho 

excepcional de um colaborador, o que no meio público não 

ocorre. 

Dessarte, por mais excepcional que seja o desempenho 

de um funcionário, nenhuma alteração extraordinária se 

operará em sua carreira, ficando ele na dependência das 

evoluções funcionais previstas em lei e por vezes os resultados 

podem resultar efeitos com os quais o indivíduo não se sinta 

recompensado. 

Os incentivos funcionais ou outras formas de tratamento 

de contrapartida pela adesão e produtividade, não avistadas na 

carreira forense, dependem de conhecimentos, pesquisas e 

procedimentos que a vida cotidiana do foro não oferece, em 

decorrência da estrutura de carreira pública existente. 

Somente pelos poucos exemplos e considerações aqui 

expendidas, verifica-se facilmente que não se pode, ou antes, 

não se deve compatibilizar a figura do magistrado diligente e 

participativo, que eventualmente se interesse por gestão 

administrativa, que assuma as vezes de profissional que não 

lidaria somente com um foro, por mais peculiar e diferenciado 

venha a ser. 

O magistrado poderá, sem dúvida, ser um excelente 

administrador, não lhe carece capacidade para tanto, mas 

antes deverá passar por programa de informação profissional 

adequado, que consome tempo, do qual o juiz não dispõe. 
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Não há nestas considerações nenhuma contradição 

quanto à questão da centralização do exercício de poder 

político jurisdicional tratada anteriormente, uma vez que a 

centralização confirma-se com o que acaba de ser dito. 

Defensável neste instante é a necessidade de estudo de 

gestão de pessoal e análise de mecanismos administrativos 

que sejam desenvolvidos, em primeiro lugar de forma geral, 

capaz de propiciar a aplicação de técnicas atuais de 

gerenciamento, estratificando-se tal trabalho cientificamente 

desenvolvido a fim de possibilitar que juízes possam, diante de 

problemas pertinentes e considerados nas porções 

jurisdicionais onde atuem, promover as modificações que se 

manifestarem necessárias. 

A finalidade evidente aponta para que comportamentos 

semelhantes atinjam certo grau de aperfeiçoamento do serviço 

jurisdicional, de modo a culminar com a excelência 

equivalentemente aferida no meio privado. 

Ainda sobre a correlação da excelência da prestação 

dos serviços com a iniciativa privada, impõe-se o estudo 

aprofundado das semelhanças e diferenças entre os gêneros, 

que guardam peculiaridades que não podem passar 

despercebidas aos cientistas da Administração e do Direito. 

Inegavelmente, a forma de tratamento do problema da 

gestão de pessoal, guardadas as proporções e aptidões de 

cada uma das ciências por seus respectivos cientistas, encerra 

uma das razões da morosidade da jurisdição decorrente da 

centralização do exercício do poder político jurisdicional. 

Sob o ponto de vista da ciência da Administração, a 

centralidade diretiva e a não delegação de funções e decisões, 

numa certa medida, propiciam ausência de comprometimento 
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com o resultado prático das atividades expendidas, o que por 

certo afasta a aplicação de técnicas desta ciência no âmbito 

administrativo público. 

Descentralizar, nesse sentido, compreende a análise e a 

tomada de posição específica para cada realidade funcional e 

organizacional de cada região, sessão, comarca, cartório, etc. 

De nada adianta uma diretriz geral, implantada em toda 

região administrativa judiciária, que não satisfaça as 

necessidades e peculiaridades setoriais, quer na técnica a ser 

desempenhada, quer na motivação do pessoal a atingir metas 

de excelência de qualidade no serviço e no atendimento ao 

público, por exemplo, que congregue incentivo palpável a 

produzir mais e com maior nível de qualidade. 

Não há mais lugar para vetustos comportamentos 

calcados nos usos e costumes, na prática cartorária ou 

jurisdicional. O Cartorário há de conhecer o melhor possível as 

regras jurídicas e o juiz deverá estimular os administradores a 

promover meios de os cartorários poderem ter acesso a cursos 

de formação e aperfeiçoamento, conhecer as ciências 

jurídicas, ou pelo menos procedimental e funcional, a fim de 

poderem, em inúmeros casos, atender adequadamente ao 

público em geral e identificar tecnicamente o que os 

profissionais falam quando a eles se dirigem. 
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7. Concentração e poder político da jurisdição 

O sistema jurisdicional foi concebido de forma que as 

questões sejam submetidas aos órgãos originários de primeira 

instância e em grau de revisão, quer por vontade dos 

sucumbentes, quer por determinação legal (casos de reexame 

necessário). A hierarquia se opera pelo poder e seu exercício 

não ocorrendo de maneira difusa, como seria ideal, mas de 

forma centralizada. Isto significa que as instâncias inferiores 

submetem-se, quanto aos resultados das decisões superiores, 

o que poderia provocar uma salutar uniformização das 

decisões, fazendo com que houvesse razoável certeza quanto 

aos casos com maior incidência jurisdicional. 

Ocorre, que, senão quando as decisões são 

confirmadas ou reformadas pelos tribunais em segunda 

instância, os julgamentos dos juízes de competência originária 

não mostram eficácia plena imediata, tudo, aparentemente, 

ficando a depender de decisão em grau superior. 

Essa forma centralizada preconiza que todas as 

matérias jurídicas possam, em tese, ser apreciadas pelas 

instâncias superiores, procedendo-se seu enquadramento 

formal. Daí muitas vezes se ouvir a crítica que até mesmo 

questões de reduzida importância temática sejam 

encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal, ou que a 

sistemática recursal, como está disposta no Brasil, enseje a 

subida de todo tipo de matérias, assolando os tribunais 

superiores. 

Esse modelo de concentração de poder se estabelece 

de modo a permitir seu exercício em grupos graduados de 

atuação nos Estados membros, nas regiões da Justiça Federal 

e nas Justiças Especiais entre os Tribunais Superiores. 
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A forma de reexame necessário, por exemplo, dá efetiva 

demonstração dessa manifestação de afunilamento do 

exercício do poder de decisão. 

Na Justiça Estadual brasileira, há 8,45 juízes de 

primeira instância para cada magistrado de segundo grau189, 

não se devendo esquecer que as decisões dos tribunais são, 

de regra colegiadas, impondo a reunião de no mínimo três 

magistrados para o julgamento. 

Ora, não é de se estranhar que as decisões de primeira 

instância sejam mais rápidas que as de grau de recurso, 

conquanto aquelas demorem mesmo excessivamente. 

Demonstram este raciocínio as disposições e distribuição de 

competência dos vários órgãos colegiados especiais ou 

ordinários. 

Como demonstrado antes, não se pode atribuir aos 

recursos a causa do autêntico abarrotamento dos tribunais, 

especialmente porque, em se considerando apenas os 

números, os recursos e as vias recursais não poderiam 

suscitar tal fenômeno. 

O simples fato de que existe hodiernamente quantidade 

muito maior de recursos que há cinquenta anos não serviria 

para atribuir a eles causa direta ou indireta do represamento de 

julgamentos pendentes, não podendo servir de argumento para 

fundamentar o fenômeno da morosidade. 

Apenas para argumentar sobre a complexidade do 

problema, basta que se indiquem os seguintes dados: em 1944 

o Supremo Tribunal Federal recebeu para julgamento entre 

                                                           
189 JUSTIÇA EM NÚMEROS 2010 dados disponíveis em: 
http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/relat_estadual_jn2010.pdf  
acessado em 07.7.2011. 
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matéria criminal e cível o total de 1075190 Recursos 

Extraordinários. O número de Ministros naquela oportunidade 

era onze (11) (CF. art. 97, caput). A população brasileira de 

então era de aproximadamente 45.300.000 habitantes191. Em 

1994, o mesmo tribunal recebeu 12.632 Recursos 

Extraordinários192 e o número de Ministros permaneceu 

inalterado, conquanto a Constituição de 1967, por emenda, 

originalmente determinasse o total de dezesseis Ministros, o 

Ato Institucional n°6 de Fevereiro de 1969 retomou o número 

original de onze (11), assim permanecendo até os dias que 

correm. A população atingiu no referido ano a soma de 

155.000.000. Então cada Ministro em 1944 recebeu 97 feitos, 

ao passo cada um dos Ministros em 1994 recebeu 1148. Em 

números absolutos entre a primeira e a segunda datas, aponta-

se o aumento de recursos Extraordinários de 1075,06%, 

enquanto a população cresceu 242,16%. 

Por cem mil habitantes interpunha-se, em 1944, 0,22 

Recurso Extraordinário, ao passo que em 1994 esse número 

atinge 8,14 por cem mil pessoas. 

De se recordar, ainda, que parte da competência do 

Supremo Tribunal Federal foi atribuída ao Superior Tribunal de 

Justiça, que veio a existir somente a partir do final de década 

de 1980. 

Essa consideração estatística serve para colocar o 

problema em bases bem realistas. Não parece crível que só o 

                                                           
190 ESTATÍSTICAS DO SÉCULO XX – IBGE - 
http://www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_pdf/justica/1941_45/justica1941_45m_aeb_123.pdf 
- acessado em 12.5.2011. 
191 ESTATÍSTICAS DO SÉCULO XX – IBGE - 
http://www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_pdf/populacao/1941_45/populacao_m_1941_45aeb
_002.pdf - acessado em 12.5.2011. 
192 :ESTATÍSTICAS DO SÉCULO XX - IBGE - 
http://www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_pdf/justica/1941_45/justica1941_45m_aeb_123.pdf 
- acessado em 12.5.2011. 
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progresso tecnológico, que inegavelmente se manifestou nos 

últimos trinta anos seja capaz de, por si só, manter os níveis 

de atendimento e eficiência que se verificavam naquela época. 

Por mais bem assessorado que seja um Ministro, por 

maior que seja o aparato tecnológico de que disponha, ainda 

terá que ler e meditar sobre os temas que lhe são 

apresentados, e por tamanha que seja a força de trabalho de 

uma pessoa, não terá ela o mesmo desempenho ao examinar 

97 e 1148 processos por ano, quase doze (12) vezes mais. 

A objeção que se tem feito nos últimos anos a respeito 

do problema da interposição de recursos na instância especial 

dos Tribunais Superiores cede passo à manutenção básica das 

condições originais de trabalho, sem prejuízo dos tribunais que 

foram substituídos ou constituídos no período de meio século 

abarcado nesta análise parcial. 

Não se pode olvidar do acesso recursal barrando-lhe a 

admissibilidade, quando o fator preponderante de 

represamento dos referidos recursos é o seu número, não o 

tipo técnico que encerra. 

Se por um lado, o aperfeiçoamento das condições 

técnicas do processo deve evoluir, por outro essa evolução não 

pode bloquear o acesso recursal constitucionalmente deferido 

ao cidadão. 

Por essas considerações, pode-se concluir que a 

objeção e a causa maior da ineficiência da jurisdição sejam a 

manutenção dos sistemas organizacionais existentes há várias 

décadas, que sofreram o desgaste que a imutabilidade impõe a 

todos eles. 
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A organização judiciária estaria então na contingência 

de ampliar seus quadros? 

Essa é uma pergunta difícil de responder apenas sob o 

aspecto quantitativo humano porque, para fazer frente à 

demanda, dever-se-ia aumentar proporcionalmente o número 

de Ministros do Supremo Tribunal Federal. E se a 

proporcionalidade meramente numérica fosse a base do 

cálculo, em 1994 o número de Ministros deveria ser 8.14 vezes 

maior, o que implicaria na nomeação de 89 Ministros. 

Convenha-se que o número não parece ser exagerado, 

contudo, um tanto maior do que a maior parte dos Tribunais 

constitucionais do mundo ocidental, uma vez que o país com o 

maior número de ministros em corte constitucional é a 

Colômbia, com vinte e três, contra sete da República 

Argentina, o tribunal com o menor número193. 

Notadamente, salvo naquilo que respeita aos povos 

chinês e japonês, cuja tradição para a solução dos litígios 

remonta aos ensinamentos de Confúcio, no século VI A.C. 

(Dinastia Primaveras e Outonos), segundo os quais a honra se 

mede inclusive pela capacidade de resolução amigável dos 

conflitos, redundando na diminuição substancial do ingresso de 

                                                           
193 O número de Ministros ou juízes dos Tribunais Máximos de alguns países é bastante 
parecido com o STF brasileiro. Assim a Supreme Court of Canada, é composta por nove (9) 
ministros; a Supreme Court of Unite states of America, é composta por nove (9) juízes; 
Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, é composta por onze (11) ministros ; a 
Corte Suprema de Justicia de la Nación – Argentina, compõe-se de sete (07) membros; a Corte 
Suprema de Justicia,  na Guatemala é composta por treze (13) magistrados;  no Panamá a La 
Corte Suprema de Justicia, está composta por  nove (09) magistrados; Na Colômbia a Corte 
Suprema de Justicia, está composta por vinte e três (23) magistrados; no Chile a Corte 
Suprema de Justicia, compõe-se de vinte um (21) membros; no Uruguai a Suprema Corte de 
Justicia, compõe-se cinco (05) membros; Tribunal Constitucional de Portugal é composto por 
treze (13) membros; a Bundesverfassungsgericht – Corte Federal Constitucional alemã, 
compõe-se de treze (13) juizes; em Espanha o Tribunal Constitucional, está constituído de 
doze (12) membros; em Itália a Corte costituzionale, é composta por quinze (15) juízes; A 
corte Constitucional de Yuan da China, compõe-se de quinze (15) membros. A Suprema Corte 
Japonesa é composta por quinze (15) membros. 
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ações jurisdicionais194 de cunho individual e privado, a 

litigiosidade tem atingido níveis relevantes como fenômeno 

mundial, fazendo com que os números se mostrem bem 

sugestivos de uma das razões preponderantes da demora na 

entrega da tutela jurisdicional. 

Todas essas considerações calcadas em dados 

estatísticos se estendem aos demais ramos da organização 

judiciária brasileira, guardada a evolução natural do quadro do 

judiciário nacional desde a instituição do Tribunal do Comércio 

em 1871. 

A formulação e concepção do sistema judiciário no 

Brasil apontam para concentração do poder decisório, de tal 

forma que todo o contingente jurídico possa ser apreciado a 

partir da temática apresentada perante os Juizados Especiais, 

até o Supremo Tribunal Federal. 

Para que as questões sejam passíveis de conhecimento 

pelos tribunais, outra forma não existe que não a de permitir o 

manejo dos recursos que servirão de veículo para o julgamento 

eventual dessas questões. 

Não se pode, portanto, assacar contra o instrumento 

utilizado dentro dos parâmetros jurídicos o resultado 

indesejado (volume exacerbado de recursos) que sua utilização 

proporciona, se é ele o meio acolhido constitucionalmente, que 

outorga o exercício do poder de revisão que culmina com o 

exercício do poder político de interferência inerente ao 

Judiciário, tal qual ocorre com o Legislativo e o Executivo. 

O poder é, antes, um instrumento de manifestação 

política, quer se mostre por um parlamentar em prol do partido 

político ao qual pertença, quer pela decisão sobre o pagamento 
                                                           
194 Cappelletti, Mário et Garth, Bryant. (1988). Acesso à justiça. p. 83/85. 
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do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço tenha sua última 

instância na competência recursal do Supremo Tribunal 

Federal. 

Ora, o fator preponderante a permitir a subida de 

recursos aos tribunais superiores é, em primeiro lugar, a 

estrutura formal talhada na lei a lhe designar requisitos, que 

uma vez preenchidos, em tese, devem autorizar aos 

recorrentes que seus pleitos revisionais sejam admitidos, 

processados e julgados. Por segundo, essa estrutura não 

existe isoladamente, serve de instrumento ao exercício do 

poder político de interferir nos destinos da nação (julgando-se 

a pertinência, validade e legitimidade jurídicas de certo 

dispositivo legal ou constitucional, etc.). Aludir de forma 

contrária a tal faceta da organização política de países 

capitalistas seria abdicar do poder como instrumento da 

consecução dos fins perseguidos pelos seus detentores. 

O Judiciário exerce tal poder político na medida de suas 

competências e atribuições. Os foros privilegiados, que tantas 

críticas provocam, não são mais que a possibilidade de 

submeter a julgamento a classe política pelo poder político 

jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, tal qual ocorre com 

as competências de julgamento por crimes de responsabilidade 

dos dirigentes dos Estados e Municípios, nas repartições desse 

poder perante os Tribunais Estaduais e o Superior Tribunal de 

Justiça. 

A resultante, todavia, dessa detenção e exercício do 

poder político de decisão jurisdicional, acarreta grau de 

concentração que não abstrai de sua apreciação as questões 

que se enquadrem no tipo recursal ou de competência 

originária dos Tribunais, a fim de que sejam conhecidos e 

julgados. 
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Todas as manifestações obstativas de conhecimento 

desses recursos e ações, como a desusada Relevância da 

Questão Federal e a atual Repercussão Geral, favorecem tão 

somente a possibilidade de exercício deste poder, no tocante a 

que se admita ou não o tema para discussão. Foi esta a 

maneira encontrada de o Judiciário decidir sobre que tema 

atenda o grau de importância, mostrando-se suficientemente 

adequado à decisão política judiciária. 

A diretriz do poder há de ser calcada nas linhas gerais 

da tripartição e equipolência de sua divisão, viabilizando a que 

todas as funções que dele se utilizem como instrumento, 

possam efetivamente, dele se valerem para que se alcancem 

os desideratos postos no preâmbulo e artigo 1º da Constituição 

Federal. 

Negar tal ordem de exercício equivale a negar a 

realidade política do exercício do poder soberano do Estado 

contemporâneo, no qual a neutralidade da jurisdição não se 

mostra como no período do estado de direito burguês195. 

A forma do exercício há de ser compreendida na 

estrutura da interdependência dos poderes na realidade atual, 

uma vez que a forma de manifestação do poder soberano 

atribuído ao Judiciário garante a este a possibilidade de 

orientar o destino jurídico-político do Estado brasileiro em 

atenção ao escopo funcional do bem estar geral. 

De se anotar que a atividade política do Judiciário nada 

tem a ver com a obtenção do poder para pôr em 

preponderância ideologia político-partidária como na 

generalidade das disputas políticas. 

                                                           
195 Ferraz Jr., Tércio Sampaio. (1994). O judiciário frente à divisão de poderes: um princípio 
em decadência?. p. 12. in Revistausp. nº. 21. - acessada em 19/04/2010. 
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A delimitação do exercício do poder aqui tratado é 

precisa e não admite interferências da política 

convencionalmente mais conhecida da obtenção e manutenção 

do poder, porque o Judiciário recebe sua quota na exata 

proporção de sua atuação remanescente da própria 

interdependência da interpenetração de finalidades próprias de 

cada uma das funções resultantes. 

Há, para o poder Judiciário, a imposição delimitada de 

proceder ao bem comum nos estritos moldes do que o 

ordenamento constitucional lhe dita, não permitindo que tais 

elementos sejam dispersos por concorrência dos outros órgãos 

do Estado. 

A individualidade do Judiciário lhe atribui forma de 

proceder com liberdade restrita de decisão que atinja 

invariavelmente as finalidades expostas na Constituição da 

República identificando-se com o modelo ali esculpido de 

referência invariavelmente política apenas de exercício e não 

de obtenção e manutenção do poder que lhe é atribuído. 

O exercício do poder político jurisdicional mostra-se 

legítimo, uma vez que se manifesta como função decorrente do 

poder estatal. Não se pode censurar o comportamento ou 

criticá-lo, a não ser pela forma com a qual se dá, a saber. 

A forma pela qual se admitem os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal para sua composição, de caráter 

primordialmente político, empresta-lhe tal feição, mas posta à 

salvo pelo sistema ante as garantias inerentes atribuídas a 

todos os membros do Judiciário o que lhes prescreve a gama 

de comportamentos funcionais enquanto detentores do poder 

soberano do Estado ao mesmo tempo em que lhes proscreve 
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comportamento que não se alinhe como as individualizações e 

isolamento próprios de sua condição. 

No que toca, pois, às vias de reexame das decisões 

inferiores, há, de fato, uma contraposição entre a forma de 

acesso aos tribunais e a recepção pelos mesmos tribunais 

como resposta ao pleito. Ora, quando o sucumbente recorre, 

de regra, não o faz por capricho ou outro sentimento menos 

técnico ou digno. Lança mão do meio processual adequado e 

procedimentalmente azado para ver revertida a situação que se 

operou em seu desfavor. Verifica qual o meio instrumental 

típico e preenchendo os requisitos formais de admissibilidade e 

cabimento o interpõe. 

O sistema processual, uma vez preenchidos os 

requisitos de admissibilidade e cabimento, deveria admitir para 

discussão e julgamento o pedido de reexame porque os 

requisitos foram atendidos. 

O fato é que, nessa perspectiva, não haveria como 

deixar de acolher para discussão e julgamento todo e qualquer 

recurso que estivesse de acordo com os ditames técnicos o 

que provoca o fenômeno do número elevado de recursos do 

qual não é possível proceder sem a morosidade que se 

apresenta. 

O meio, ainda aqui formal, acolhido pela legislação para 

que a escolha do pleito a ser discutido e julgado seja possível 

dentro de parâmetros políticos é o de consideração 

discricionária, que vá depender de juízo político do julgador e 

não de direção técnica formal. 

Ora, bastaria que a Constituição atribuísse ao Supremo 

Tribunal Federal poder de decidir qual a questão afeta ao 

interesse político da nação, nos termos e preceitos 
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constitucionais para que pudesse conhecer e julgar tais 

questões. 

O juízo avaliatório de cabimento e, sobretudo de 

admissibilidade seriam declarados e tecnicamente jurídico-

político, o que não significaria menos nobre ou técnico, porque 

a questão teria sido debatida nas instâncias inferiores, 

restando ao Supremo, neste exemplo, a competência de 

conhecer ou não do recurso diretamente interposto perante sua 

distribuição e conhecido ou não em decorrência do exercício 

de poder político que lhe é peculiar. 

Tratamento semelhante seria devido ao Superior 

Tribunal de Justiça e aos Tribunais Superiores. 

Quanto aos graus inferiores, a mesma questão se põe 

no que respeita ao poder político exercitado pelo Judiciário. Em 

grau menos abrangente se opera por seu turno, contudo com 

elementos e contornos diferentes relativamente aos operados 

nas instâncias especiais. 

Não desaparece o exercício do poder soberano do 

Estado pertinente ao judiciário no que tange aos tribunais de 

justiça e regionais federais que em suma, guardadas as 

proporções de sua manifestação político-jurídica se mantém. 

Entretanto a hierarquização de poder político se 

sustenta menos intenso e evidente que nos tribunais 

superiores, uma vez que a preservação da incidência do 

princípio do Duplo Grau de Jurisdição manifesta-se mais 

amplamente que nas esferas superiores preservando-se, mas 

com intensidade menor. 

O sistema de reexame das questões decididas em 

primeira instância acaba por existir e na medida de sua maior 
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aplicação mitiga a densidade política que se nota mais clara 

nos tribunais superiores. 

A concepção política da jurisdição como se vê, é 

inerente ao conjunto de atribuições acometidas a tal função 

estatal e perfeitamente identificada com as finalidades do 

Estado democrático de direito, não se recomendando seja 

diversificada tal manifestação na qual se apoiam a 

interdependência e o equilíbrio entre as emanações do poder 

soberano. 

A questão da diminuição ou do aumento de poderes dos 

magistrados monocráticos está afeita de forma singular ao 

exercício do poder de mais intensamente coordenar os rumos 

da aplicação dos primados políticos jurisdicionais de tal modo 

que a crítica que se faz à falta de exequibilidade das decisões 

de primeira instância dependentes, em regra, da decisão em 

segundo grau de jurisdição prende-se mais a uma questão de 

técnica que de poder político. 

De fato, na medida em que se outorga validade imediata 

às decisões de primeira instância, como se fez, por exemplo, 

no caso dos efeitos antecipatórios da concessão do pedido em 

parte ou totalmente, incrementa-se a possibilidade de que o 

juiz monocraticamente manifeste pessoalidade maior do que 

teria caso não o pudesse realizar. 

Ainda assim, sempre haverá a possibilidade de que a 

parte que se veja em condição sucumbencial recorra da 

decisão desfavorável buscando o efeito suspensivo, com a 

diferença de que os efeitos se materializam imediatamente sem 

que se dependa da confirmação positiva para tanto. 

A atividade política do Judiciário é fato evidente mesmo 

que se discuta ainda sobre a natureza jurídica da atividade 
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política do juiz de direito cuja discussão se alonga, sem que 

aqueles que dela participam tenham chegado a consenso. 

Assim é, que a disputa é lembrada por Maria Sylvia 

Zanella di Pietro196 concluindo que “São, portanto, agentes 

políticos, no direito brasileiro, apenas os Chefes dos Poderes 

Executivos federal, estadual e municipal, os Ministros e 

Secretários de Estado, além de Senadores, Deputados e 

Vereadores”.  

Tal ponto de vista está em concordância com o que 

preleciona Celso Antônio Bandeira de Mello197, contrapondo-se, 

entretanto com a lição de Hely Lopes Meirelles198, quando 

explica: 

São os componentes do Governo em seus primeiros 
escalões, investidos em cargos, funções mandatos ou 
comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação 
para o exercício de atribuições constitucionais. Esses agentes 
atuam com plena liberdade, desempenhando suas atribuições 
com prerrogativas e responsabilidades próprias, estabelecidas 
na Constituição de 1988. Têm normas específicas para sua 
escolha, investidura, conduta e processo por crimes funcionais 
e de responsabilidade, que lhes são privativos.  

Os agentes políticos exercem funções 
governamentais, judiciais e quase-judiciais, elaborando 
normas legais, conduzindo os negócios públicos, decidindo e 
atuando com independência nos assuntos de sua competência. 

 

Insiste-se na condição política dos magistrados porque 

não se subsume na ordenação equivalente entre os agentes 

políticos listados pelos autores indicados em referência, uma 

vez que, muito embora não pareça, existe diferencial 

denotativo e extensivo na compreensão do exercício de cada 

                                                           
196 Direito Administrativo. (2001), p.422/423. 
 
197 Curso de Direito Administrativo. (1995), p.123. 
198 Direito Administrativo Brasileiro, (1994), p. 72/73. 
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uma das atividades em face da teoria da divisão de poderes 

incidente. 

Não possuem a mesma feição jurídica as manifestações 

funcionais entre os membros do executivo e parlamento em 

relação ao Judiciário, dadas às atribuições e finalidades 

políticas de cada um dos poderes exercem o que decorre das 

relações de poder soberano que se interpõem entre eles a fim 

de propiciar o equilíbrio das funções que emanam de cada 

facção do poder. 

O exercício do comportamento político do magistrado há 

de ser diverso no que respeita às demais funções estatais 

decorrentes do poder que exercitado. 

Essa conduta é delimitada claramente em finalidade que 

decorre exclusivamente do regulamento constitucional que lhe 

impõe agir de acordo com a finalidade de manutenção da 

ordem jurídica posta pelo diploma político máximo da nação. 

O resultado se caracteriza pelo isolamento político-

partidário com o qual não se pode coadunar pena de fazer 

soçobrar o equilíbrio e interdependência que mantém o sistema 

em harmonia. 

De outra parte, não se pretende seja o magistrado mero 

funcionário público como proposto no início do século XIX199 

sem conteúdo de exercício de poder político. Este se expressa 

na diretriz de dizer o direito aplicável submetido aos preceitos 

contidos na Constituição da República, cabendo ao Judiciário 

sua interpretação e manutenção por via do conjunto decisório 

que lhe pertine. 

                                                           
199 Coutinho, Heliana Maria de Azevedo. (1998). op. cit. p. 69/71. 
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Constitui-se, portanto, em exercício de poder político 

preciso e especifico cuja finalidade há de ser estritamente 

voltada para a manutenção do sistema posto no Estado 

democrático de direito. 

De tudo o que se vem discorrendo até aqui resta claro 

que o poder político jurisdicional há de ser exercido de forma 

descentralizada, sem que isso de forma alguma, implique em 

diminuição do quantificador do poder envolvido. 

Explica-se tal assertiva em razão da específica forma 

com a qual a jurisdição há de fazer preservar o sistema de 

equilíbrio e interdependência dos poderes o que se traduz em 

forma determinada de pronunciamento (decisões, sentenças, 

etc.) em atenção ao princípio da Unicidade da Jurisdição 

viabilizando-se que até a definitividade do julgado possa a 

própria jurisdição propiciar modificação de entendimentos 

dissonantes com as linhas definidas constitucionalmente. 

As considerações aqui expendidas não se afastam da 

constatação de que o exercício do poder político jurisdicional 

mantém-se centralizador temendo, talvez, a dispersão do 

comando teleológico apropriado para a manutenção dos rumos 

traçados pelas entidades de instâncias jurisdicionais especiais, 

o que, como se viu, não depende da possibilidade inelutável de 

conhecer e julgar todas as questões. 

A concentração está intimamente ligada à morosidade 

da entrega da prestação jurisdicional, pois, de acordo com o 

modelo sistemático jurisdicional acaba por fazer depender da 

participação da instância especial e ou extraordinária a 

realização dos desideratos essenciais da jurisdição. 

Ao contrário descentralizando-se o poder decisório e a 

condução política jurisdicional, não se perde o controle diretivo 
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político adequado. As questões previamente uniformizadas 

passam a concretizar as diretrizes precedentes deixando-se as 

questões efetivamente novas para serem decididas em nível 

superior, caso não se submetam aos ditames previamente 

determinados. 

Descentralizar nessa esteira, implica em ampliar as 

possibilidades de atuação do poder político jurisdicional da 

mesma forma que se procede nos Juizados Especiais, com 

turmas julgadoras locais, ou ainda, descentralizar os tribunais 

estaduais e federais regionais, como possibilidades 

tipicamente constitucionais que dependem apenas, quando 

muito, de legislação ordinária para tanto. 

A descentralização há de se manifestar no âmbito da 

justiça federal diminuindo-se o número de municípios 

abrangidos em cada subseção judiciária e incrementando-se o 

contingente de juízes de forma a prover pelo menos 1,5 juízes 

por cada 100.000 habitantes, lotados na proporção direta da 

diminuição do número de municípios e aumento no de 

subseções territoriais, o que representaria aumento de 50% no 

número de magistrados existentes até o momento. 

No âmbito de Justiça do Trabalho o aumento de 

magistrados se mostra necessário em proporções equivalentes 

àquelas inseridas na Justiça Federal. 

É deveras na esfera da Justiça Estadual, pela sua maior 

procura e permiabilização no meio popular que as providências 

descentralizadoras têm seu caráter mais decisivo, impondo-se 

a ampliação dos Juizados Especiais com contingente exclusivo 

de magistrados para os afazeres jurisdicionais, bem assim a 

disseminação de aplicação do princípio do Duplo Grau de 
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Jurisdição nos moldes instituídos para os ditos juizados com a 

ampliação das turmas recursais.  

Para a Justiça Estadual, portanto, sob o aspecto 

espacial e administrativo há de se tomar por base territorial o 

município brasileiro, alargar a competência em razão do valor e 

da matéria dos juizados, sem prejuízo da jurisdição estadual 

comum, mas com regras inerentes de competência funcional. 
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8. Descentralização dos órgãos jurisdicionais 

básicos 

Tem-se por órgãos jurisdicionais básicos aqueles que se 

identificam com a recepção originária dos feitos e o reexame 

das decisões deles decorrentes, entre os juízos monocráticos, 

estaduais, federais e inseridos nestes o da justiça comum e 

trabalhista e as turmas recursais dos Juizados Especiais 

estadual e federal, Tribunais de Justiças dos Estados, 

Tribunais regionais Federais e do Trabalho, ou por outra, todas 

as autoridades jurisdicionais que não estejam vinculadas à 

justiça especial ou dos Tribunais Superiores. 

Tal se opera em decorrência da grande massa de 

processos novos darem entrada na justiça comum estadual, 

verificando-se essa afirmação pelos dados estatísticos 

relativos à espécie. Em 2003 foram apresentados à jurisdição 

estadual 11.939.606 feitos contra 1.728.474 na Justiça Federal 

e 1.706.778 na Justiça do Trabalho200. 

Revelado está que em média per capta (média esta 

distribuída igualmente entre todos os juízes das justiças 

estaduais brasileiras) cada um dos juízes recebeu em 2003 o 

equivalente a 1200 novos processos, tendo naquela 

oportunidade sido sentenciados perto de 68% do total201. 

Entre os anos de 2004 e 2008 o quadro de juízes 

estaduais, considerando-se a justiça comum e os juizados 

especiais que se traduzem subjetivamente, no maior número 

de casos em cumulação funcional dos juízes em ambos os 

setores da jurisdição, tem-se que: 

                                                           
200 Primeiro diagnóstico do poder judiciário 2004, p. 29, Ministério da Justiça. 
201 Primeiro diagnóstico do poder judiciário 2004, p. 30, Ministério da Justiça. 
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ANO J. 1ª INST ENTRADOS SENTENCIADOS J. J. ESPECIAIS PROC. ENTR. PROC. SENT 

2004 7.742 9.607.571 6.650.840 866 3.538.072 3.154.978 

2005 8.002 9.434.832 7.258.425 839 4.073.400 3.755.365 

2006 8.310 10.462.176 7.882.254 874 4.161.564 4.065.142 

2007 8.518  11.437.664 8.479.165 924 4.113.152 3.991.470 

2008 8.603 12.250.758 9.258.589 906 4.212.609 4.072.377 

2009 8.617 12.577195 15.115510 2758 4.162885 4.123897 

2010 8.977 19.222491 13.237021 1197 3.604790 3.717400 

2011 8.977 18.688234 16.471663 2.575 4.426322 4.484699 

2012 9.111 20.040039 17.021063 2539 3.803518 3.697397 

2013 8.612 12.866587 10.571149 2.618 4.804.855 4.642170 

2014 6.597 12.485.089 11.240.535 2.890 4.797.664 4.935.550 

 

 

O número total de juízes de primeira instância nos foros 

comum e de Juizados Especiais estaduais não corresponde 

simplesmente à soma, uma vez que muitos deles cumulam 

funções, como se disse antes, resultando em acúmulo de carga 

de trabalho e congestionamento de feitos pendentes de 

julgamento203, valendo ainda aludir o percentual de juízes 

afastados das atividades jurisdicionais, muito embora tenham 

cargo provido, têm-se atualmente 3,7% de magistrados 

afastados204. De igual importância é o dado de que há média 

histórica de 16,5% entre os anos de 2009 e 2104, dos cargos 

efetivamente existentes não são providos. 

Outro dado interessante é o relacionado aos Estados 

cujos Municípios não são sede de comarca, verificou-se então 

que o Estado de São Paulo tem 0,35 de seus Municípios como 

sede de comarca ao passo que o Rio de Janeiro atinge 0,88 e 

                                                           
202 dados disponíveis em http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas- 
judiciarias/Publicacoes/relat_estadual_jn2014.pdf  acessado em 12.7.2014 
203 Exemplo desta afirmativa está no relatório do Conselho Nacional de Justiça 2015 que 
aponta apenas 952 cargos de juízes ligados exclusivamente aos Juizados Especiais e seus 
órgãos recursais. 
204 Justiça em Números p. 74. 
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os Estados do Acre e o Distrito Federal possuem tantas sedes 

de Comarca quanto de Municípios. 

A média nacional segundo os dados não chega a 50% 

de seus Municípios como sedes de comarca205. 

Poder-se-ia pensar que se todos os Municípios 

brasileiros fossem sede de comarca então o problema estaria 

próximo de ser resolvido. Ocorre, entretanto que para que se 

atingisse essa marca minimamente haveria um juiz para cada 

Município e que tal conta envolveria a necessidade de que para 

cada 10.000 habitantes deveria haver um juiz. Ora, se a 

proporção for esta, muito aquém das médias europeias e dos 

demais países latino-americanos então haveria a necessidade 

de que houvesse 17.774206 juízes, ou seja, 7.918 novos juízes 

em média que os Estados deveriam contratar para que se 

fizesse frente à demanda. 

O grau de oneração dos Orçamentos dos Estados seria 

substancial além do que os níveis de concentração 

administrativa estariam exacerbados, o que por si só 

demonstra a inviabilidade da solução, sem as garantias de que 

apenas uma providência pudesse vir a resolver o problema. 

Outro ponto averiguado nessa situação é a de que por 

mais que a Justiça Estadual proceda à investidura de novos 

juízes, estes ainda assim serão juízes estaduais sujeitos ás 

progressões de careira a afastá-los da cena municipal. O 

juizado Municipal teria, em tese, particularidade diversa, 

possibilitando-se a permanência no território municipal por 

período maior, aproximando, dessa forma a jurisdição ao 

jurisdicionado. 

                                                           
205 Primeiro diagnóstico do poder judiciário 2.004, p. 26, Ministério da Justiça. 
206 Os números são da população de 2003. 
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Os dados, mais uma vez demonstram que o mero 

aumento do número de magistrados não resolveria o problema, 

pois em 2.003 no Estado de São Paulo foram propostas 

5.845.111 demandas e julgadas 4.541.332 equivalente a 68%, 

ao passo que no Estado do Acre foram propostas 50.078, 

julgadas 47.897 82% e no Distrito Federal 221.542 demandas 

com julgamento de 197.503 - 89%. 

Descentralizar e manter o juiz em sua sede de 

competência territorial indica, relativamente aos números até 

este momento indicados, ser a forma mais consentânea de 

minimização do problema. Esta assertiva tem fundamentação 

no movimento processual que os juizados especiais, 

sobretudo, os civis proporcionaram desde sua reformulação em 

1995, com a edição da Lei nº.9099. 

Entre 2004 e 2013 a evolução de casos novos nos 

juizados especiais estaduais anotou total de 28.019.903, contra 

27.404.055 de feitos pendentes de julgamento, redundando em 

acumulo de 97% do total de feitos decididos no interregno 

temporal anotado. 

Computando-se, por outra parte os números do último 

trabalho do Conselho Nacional de Justiça207, tem-se que dos 

casos novos dos Juizados Especiais 4.797.664, foram julgados 

4.935.550, restando aumento de represamento da ordem de 5.7% 

acumulando-se o total em 58,3%, da totalidade verificável 

estatisticamente208. 

                                                           
207 Justiça em Números de 2015 (ano base 2014) 
208 Relatório Jusitça em Números p. 115, versão 2015. 
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JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS NÚM
EROS TOTAIS 

M
OVIM

ENTAÇÃO PROCESSUAL
209 

A N O  E N T R A D O S  J U L G A D O S  P E N D E N T E S  CONGESTIONAMENTO 
2004 3.538.072 3.154.978 3.272.316 53,7% 

2005 4.073.400 3.755.365 3.525.387 50,6% 

2006 4.161.564 4.065.142 3.793.969 50,5% 

2007 4.113.152 3.991.470 4.047.922 48,9% 

2008 4.212.609 4.072.377 4.026.472 51,1% 

2009 3.984.155 4.332.849 4.316.015 (-) 8,13%210 

2010 3.936.951 4.620.308 4.421.974 (-)17,47%211 

2011 4.426322 4.484699 3.554987 46,9% 

2012 3.803518 3.697397 3739862 51,0% 

2013 4.804.855 4.642170 4.908891 52,6% 

2014 4.797.664 4.935.550 5.509.114 58,3% 

 

Entre processos cognitivos e executivos há crescimento 

do montante de feitos propostos nos Juizados Estaduais, o que 

demonstra ter sido o projeto iniciado em 1984 com os tribunais 

de pequenas causas, acertada proposta descentralizadora do 

serviço jurisdicional, sob o pálio da oralidade e deformalização 

procedimental, bem assim a concentração e imediatidade dos 

atos procedimentais212. 

A grande questão debatida situa-se no conjunto 

funcional de magistrados que atuam nesses juizados que é o 

mesmo que judicam nos foros convencionais estaduais e no 

caso dos juizados federais ocorrendo idêntica coincidência 

funcional. 

                                                           
209 Dados disponíveis em: http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-em-numeros/serie-
historica/serie_historica_estadual.pdf; http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-em-
numeros/2009/rel-justica-estadual.pdf; http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-
judiciarias/Publicacoes/sum_exec_por_jn2010.pdf.  –  acessado em 07.7.2011. 
http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-em-numeros/serie-
historica/serie_historica_estadual.pdf; http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-em-
numeros/2014/rel-justica-estadual.pdf 
210 Reporte-se a alteração metodológica vigorante a partir da edição de 2009 deste o estudo 
fonte dos dados aqui colacionados. - acessado em 07.7.2011. 
211 Reporte-se a alteração metodológica vigorante a partir da edição de 2009 deste o estudo 
fonte dos dados aqui colacionados. – acessado em 07.7.2011. 
212 Batista, Weber Martins et Fux, Luiz. (2001). Juizados especiais cíveis e criminais e 
suspensão condicional do processo penal. p. 93/99. 
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Na prática a carga de serviços dos magistrados sofreu 

acréscimo, não apenas na condução, instrução e julgamento 

dos casos postos sob sua competência, como também no que 

tange às turmas recursais formadas pelos mesmos juízes. 

A ideia é descentralizante, porém a execução é 

centralizadora e conduz às mesmas dificuldades 

experimentadas pelos magistrados do foro comum. 

De todo conveniente asseverar que a filosofia da 

instauração dos Juizados Especiais se traduz em 

melhoramento do acesso à justiça, o que em si, muito mais 

incremente o aumento de casos levados à jurisdição do que o 

contrário. Todavia sua existência pretendeu tornar mais rápida 

a solução de litígios juridicamente menos complexos, o que, 

pelo menos indiretamente reduziria o tempo de vida dos 

processos. 

Isto se aplica em especial no plano cível estadual, uma 

vez que a competência dos juízes se mostra relativa, o que 

faculta ao titular do direito acionário ingressar com o pedido 

tanto no foro comum como no especial. 

Disso se tira que a função dos juizados não é a de 

minorar a carga de problemas que a morosidade provoca, a 

não ser do ponto de vista indireto. 

As dificuldades operacionais da situação aqui tratada 

conduziram à realidade forense de se equipararem os 

procedimentos sumários (CPC. arts.275/280) e sumaríssimo 

(Lei nº.9099/95). 

Junto aos Juizados Especiais federais as coisas se 

situam num patamar relativamente indefinido, pelas mesmas 

razões expostas para os Juizados Estaduais, só que em 
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decorrência da dificuldade de que se obtenham conciliações no 

mesmo nível numérico. 

Os Juizados, tanto estaduais como federais, precisariam 

ter maior independência funcional e subjetiva de seus juízes e 

aumentada na proporção anteriormente aduzida suas 

atribuições e transformada a competência dos Juizados 

Especiais Estaduais em absoluta a despeito do que ocorre com 

os Federais e o preenchimento dos cargos por juízes que 

atuassem com exclusividade. 

O que se mostra necessário é que os juízes desses 

Juizados tenham dedicação exclusiva, atuem somente no 

Juizado, reúnam-se em turmas julgadoras para análise dos 

recursos. 

As porções territoriais, dadas as condições especiais 

inerentes, podem ser organizadas contando-se com fonte de 

recursos advindos dos municípios onde exista número mínimo 

de população. 

De fato, as conclusões postas nestas considerações 

não se prestam à identificação como propostas definitivas, 

dependem antes de estudos especialmente orçamentários para 

sua implantação. 

Ocorre, no entanto, que de acordo com os estudos que 

neste trabalho se divulgam, em não havendo descentralização 

das atividades de maior amplitude numérica entre a propositura 

e a resolução dos casos litigiosos, o que se dá em especial na 

justiça estadual comum, nenhuma outra solução parece salutar 

uma vez que, apesar do número de processo se manter num 

crescendo menor nos últimos anos e ter assim se mantido, a 

quantidade ainda é vultosa e o congestionamento fará perdurar 

a situação por anos. 
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A descentralização aproxima o jurisdicionado da 

jurisdição, permite visualização e conhecimento sobre os 

magistrados e sua forma de julgamento. 

As audiências precisam ser unas como determinado em 

lei e a decisão proferida, efetivamente em espaço de tempo 

curto de forma a não infirmar a presença jurisdicional. Para 

tanto os juízes devem permanecer mais tempo nos foros e se 

tornar conhecidos da população o que lhes impõem estar no 

território com maior constância, formar vínculos com a 

comunidade local. 

As sedes dos fóruns devem ser de fácil acesso e ter 

funcionários que viabilizem o ingresso físico dos interessados 

além de manter corpo técnico capaz de prestar informações 

sobre o funcionamento e demais características dos serviços 

jurisdicionais para atendimento público de qualidade. 

O cômputo de causas a serem tratadas nos Juizados 

estaduais poderia ser maior com valor de alçada igualmente 

aumentado, a fim de que a justiça pudesse absorver a 

demanda de forma mais abrangente. 

É fato que, para tanto, dadas as características dos 

referidos Juizados os recursos seriam absorvidos pelas turmas 

recursais procedendo-se assim, diminuição quantitativa do 

poder político decisório dos tribunais estadual, o que não 

traria, como se viu antes, qualquer prejuízo para a condução 

dos destinos da orientação da política do Judiciário como um 

todo. De fato, tal orientação poderia manifestar-se de forma 

mais consentânea com os anseios da população destinatária 

da jurisdição. 

A descentralização dos órgãos jurisdicionais básicos 

desencadearia remanejamento de juízos setorizados que 
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atuariam em conjunto com a comunidade, em especial 

mediante o funcionamento de Câmaras de Conciliação e 

Mediação, Juizados Especiais e os próprios juízes de direito 

mediante a distribuição das questões de acordo com a regra de 

competência instituída de forma a viabilizar o conhecimento, 

instrução e julgamento dentro de preceitos mais próximos da 

população. 

Com a fixação e maior longevidade da permanência do 

magistrado nas jurisdições básicas, assim compreendidas as 

de primeira instância, especialmente situadas nos municípios 

com população acima de vinte mil eleitores, 

independentemente de serem ou não sedes de comarcas, 

proporcionaria a maior proximidade e facilitação de acesso 

físico do jurisdicionado à jurisdição. 

As turmas recursais seriam instaladas onde houvesse 

pelo menos cinco juízes e ou nas sedes de comarcas em clara 

designação de proximidade física das autoridades 

jurisdicionais competentes para conhecer e julgar os recursos. 

Por certo, que a carga de competência seria algo mais 

abrangente a fim de encampar as ações de família, com 

evidentes benefícios para os interessados e inegável rapidez 

da solução, inclusive das decisões liminares e dos julgamentos 

em segunda instância. 

As questões patrimoniais de direito real, pessoal e 

sucessória, até o valor de alçada estariam altamente 

favorecidas quanto ao conhecimento e decisão abreviadas, em 

especial pela facilidade de conhecimento das temáticas fáticas 

visivelmente a tornar acessível ao magistrado às informações 

sobre as quais decidiria as lides ou temas de jurisdição 

voluntária a ele submetidas. 
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Certamente a quantidade de magistrados, para uma 

situação semelhante, deverá paulatinamente ser aumentada 

para tal finalidade, não, contudo, em número acima das 

possibilidades orçamentárias vigentes, uma vez que as regras 

de competência farão remanejar enorme quantidade de 

processos aos juízes dos renovados juizados especiais fixados 

em cidades com número mínimo de jurisdicionados e por tempo 

suficiente para tomar conhecimento das minúcias e 

peculiaridades locais. 

Insista-se que as conclusões que ora se inscrevem são 

oriundas dos dados estatísticos fornecidos pelos órgãos 

governamentais que apontam para solução com a que se aduz. 
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9. Tecnologia da comunicação 

Viu-se que não apenas há uma hiperbólica produção 

legislativa no Brasil, o que provoca um sem número de 

problemas, pela sua só existência e que a litigiosidade atinge, 

nestes dias, índices sem precedentes na história não apenas 

deste país, mas também em todo mundo ocidental. 

Litigiosidade importa repisar, não é fenômeno motivado 

apenas por razões de ordem sazonal ou de contingência 

induzida por questões de mecanismos sociopolíticos ou 

econômicos. Ela se manifesta primeiro de maneira incipiente e 

pouco evidente, vindo à vista quando ocasião propícia se 

apresente. 

Assim, como se falou antes, o simples fato de não se 

saber detentor de direito faz com que seu titular não demande 

à jurisdição, vindo a fazê-lo, tão logo tome ciência da 

existência de direito, que por sua não atenção indique-lhe a 

vulneração. 

A informação, portanto, é elemento constitutivo indireto 

da litigiosidade e, por conseguinte do acumulo de processos e 

consequente morosidade jurisdicional. 

De outro tanto, anotou-se a grande dificuldade reinante 

na resolução da questão de relevância do problema da 

morosidade que á a gestão de pessoal em matéria de 

administração jurisdicional. 

Repise-se, por igual, que tais fatores potencializam em 

números as questões litigiosas levadas ao Judiciário porque as 

necessidades passam a se mostrar cada vez mais prementes, 

cada vez mais urgentes. 
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A tradicional neutralidade jurisdicional advinda do 

liberalismo leva à conclusão de que o juiz ainda é o indivíduo 

desinteressado, imparcial por força de suas funções, 

assegurado por suas garantias, no qual se pode confiar em 

razão de sua isenção político-partidária e dos interesses do 

poder estatal convencional. 

Os meios suasórios, autocompositivos, parecem não ter 

a mesma conta de confiança sobre a isenção. Espera-se que 

na “Justiça”, ou perante a autoridade jurisdicional a perlenga 

se resolva, com certa demora previsível, mas sem dúvida, 

apresenta-se como meio mais seguro e adequado de 

composição dos conflitos de interesses. 

Identifica-se com boa dose de certeza que o Estado é o 

sistema constitucional-legal e a organização que o garante Na 

medida em que o Estado é a principal instituição de qualquer 

sociedade nacional, ele compartilha as duas formas que as 

instituições assumem: normativa e organizacional. Enquanto 

sistema normativo com poder coercitivo o Estado é a ordem 

jurídica e o sistema político; enquanto organização é o 

aparelho ou administração pública que garante o sistema 

constitucional-legal”213. 

A conjuntura atual demonstra que o Estado na 

concepção de Estado Liberal, Social ou meramente neoliberal 

não mais detém as potencialidades que mantinha há três 

lustros. 

O poder estatal assim compreendido como a força 

abstrata legitimadora e de autoridade que permite ditar regras 

e coercitivamente as impor mediante a organização214, 

                                                           
213 Bresser-Pereira, Luiz Carlos. (2008). Nação, sociedade civil, estado e estado-nação: uma 
perspectiva histórica. p.01. 
214 Prado Kelly. (1966). Estudos de ciência política, Vol. 1. p. 127. 
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demonstra diminuição de sua preponderância perante o 

território e os cidadãos, internamente e perante os demais 

países mais dependentes de fatores externos, especialmente 

ligados à produção e a interferência que a produção e o 

comércio internacionais lhes impõem. 

Os fatores que conduzem a esta realidade se 

sobrepõem e conduzem a um processo de potencialização que 

ameaça comprometer definitivamente a estrutura já fragilizada 

do Estado hodierno. 

Com o fenômeno da globalização o Estado deixou de 

operar a partir da completa isenção do liberalismo ao mesmo 

tempo em que deixou de intervir de forma efetiva na economia. 

O poder não se exerce da forma como era exercido há 

trinta anos, as organizações reúnem-se em aglomerados de 

pressão sobre o Estado com quem mantém relações de 

pressão para obtenção de proveitos. 

As várias funções do Estado concentram-se em ordenar, 

fiscalizar e negociar com os grupos de pressão econômica e 

política que vêm no ente estatal possibilidade de obtenção de 

recursos e vantagens. 

O efeito de multiplicação e internacionalização do 

capital e das organizações não estatais promove diminuição da 

influência do Estado na economia mundial. 

A grande participação em tal efeito é sem sobra de 

dúvida, a tecnologia da informação que literalmente dissipou 

qualquer distância, possibilitando que as informações sejam 

instantaneamente transmitidas e da mesma forma utilizadas 

pelos vários grupos de pressão socioeconômica resultantes do 
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processo de globalização que impuseram o capitalismo como 

única forma de realização econômica mundial. 

Dessa manifestação se tem que: “Entre os fenômenos 

mais conhecidos no plano institucional, destacam-se a 

crescente internacionalização das decisões econômicas; a 

subsequente dificuldade do sistema político convencional de 

estabelecer regras do jogo estáveis e consistentes; uma 

crescente porosidade na linha de demarcação entre o Estado e 

a sociedade; e, por fim, o esvaziamento da ideia de território 

como fundamento e objeto do Estado e, por tabela, a 

relativização da importância das fronteiras territoriais, uma vez 

que as atividades sociais, comerciais e financeiras passam a 

depender de pessoas, coisas e ações dispersas pelos cinco 

continentes. Na medida em que a globalização é assimétrica, 

conduz à interdependência e à regionalização e provoca uma 

diversificação crescente dentro de cada região, ela introduz 

novas lógicas espaciais e também cria novas dinâmicas intra e 

inter-regionais, estimulando com isso a expansão de formas de 

coordenação política não hierárquicas e com geometrias 

variáveis”215. 

Essa concepção realista e atual da diminuição do poder 

estatal sob os aspectos econômicos e político, decorreram 

diretamente da globalização, acentuadamente neoliberal, 

plenamente capitalista que se manifestou em especial a partir 

da internacionalização do capital que em relação aos países 

soberanos ganhou poder de pressão em prol de seus 

interesses, muitas vezes em detrimento da ordem social e 

política interna dos países considerados isoladamente. 

                                                           
215 Faria, José Eduardo (2002). A globalização econômica e sua arquitetura jurídica (dez 
tendências do direito contemporâneo) p.2. 
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Os grandes conglomerados econômicos colocados fora 

do âmbito político administrativo institucional imprimem 

pressão de caráter político a fim de obter favorecimentos e 

incrementos de poder de forma a influenciar a ponto de impor 

aos governos comportamentos formais que destoam da 

autonomia inerente aos ditames de soberania tradicional. 

A concentração de capitais multinacionais envolve 

aumento material de poder, porque tal concentração diversifica 

suas atividades de forma diferente do que se identificou nos 

anos de 1980 e 1990216 

De outra parte, o comportamento dos demais poderes 

estabelece aumento da litigiosidade o que corrobora com a 

morosidade jurisdicional, foi o que ocorreu com as décadas de 

1980 e 1990, com infindáveis e malsucedidos planos 

econômicos e toda sorte de ilegalidades praticadas pelos 

governos em todos os níveis da administração. 

Não é sem razão de ser, que historicamente, o maior 

litigante no judiciário é o Estado em todas as suas 

manifestações Municipal, Estadual e Federal, isto é, 51% por 

cento de todos os processos levados à justiça têm como 

litigante um desses entes217. 

Esclareça-se, por oportuno, que não é de se esperar 

que o Estado não seja o maior litigante no Judiciário pela razão 

mesma de sua complexidade e organização. É perfeitamente 

compreensível que a organização estatal em qualquer nível de 

poder esteja à frente na frequência com a qual atua no 

judiciário, seja para fazer valer o ordenamento jurídico em face 

                                                           
216 Castells, Manuel. (1999). O Estrado em rede. p.  
217 Conselho Nacional de Justiça. (2011). Os cem maiores litigantes. p. 15. disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf - 
11.11.2011 
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do renitente, como se dá com a cobrança de impostos, seja 

para defender o conjunto patrimonial a ele afeito. 

A questão não se reduz ao número, pura e 

simplesmente, mas, a repetição e pertinácia com as quais o 

Estado se põe em juízo em prol de teses superadas e 

reiteradas vezes decididas pela jurisdição. 

Os meios de comunicação, a mídia em geral, tendo a 

Rede Mundial de Computadores à frente, possibilita informação 

de qualquer assunto ou questão que se esteja debatendo em 

qualquer lugar do mundo com instantaneidade. 

Em especial a Rede Mundial de Computadores aglutina 

e organiza todas as informações disponíveis por conta dos 

sítios de busca e de manifestação coordenada de outros meios 

(Blog, Twiter, correios eletrônicos, fóruns em tempo real, etc.) 

que viabilizam discussão e obtenção de informações que sem 

este recurso, o conhecimento e as implicações práticas de sua 

posse demandariam muito mais tempo de aquisição. 

Mais que isso, não somente a aquisição de informações 

e de conhecimento, mas a forma pela qual os efeitos jurídicos, 

políticos, sociológicos, para só citar estes, podem ser 

exercitados perante os órgãos políticos, administrativos e 

judiciários. 

A mobilização que pode ser obtida por meio da Rede 

Mundial de Computadores mostra-se sem precedentes na 

história humana. 

Não poucos regimes políticos encontram difícil situação 

de sua manutenção em decorrência das comunicações via 

Internet possibilitarem contato com ideias e ideais não 

debatidos ou conhecidos dos cidadãos que, por meio da 
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comunicação instantânea ali viabilizada, têm condições de 

coordenar manifestações. 

Assim se deu na China, Na Coréia do Norte, nos países 

de ditaduras muçulmanas que soçobraram perante o mundo via 

Internet. 

O ser humano está em rede, próximo, informado e 

detentor dos conhecimentos que há poucos anos não seria 

possível imaginar. 

Em números de 2009218 no mundo 1.676.568.695 tinham 

acesso à Rede Mundial de Computadores, desse total somente 

na América Latina o número era de 179.031.479 e no Brasil 

67.900.000 pessoas depois de crescer em dois anos à taxa de 

112%. 

Ainda em se considerando os números de 2009 foram 

enviados noventas trilhões de correios eletrônicos no mundo, e 

diariamente encaminharam-se 247.000.000 de mensagens 

eletrônicas. 

A taxa de crescimento desses números entre 2010 e o 

ano em curso chegará a 37%. 

Tais dados, disponíveis, como se viu na própria Rede 

Mundial dão conta de que, pouco importa o idioma ou a 

distância, as informações podem ser transmitidas em segundos 

para todo o mundo. 

Partindo-se dessa verificação não se pode estanhar 

que, mesmo sem conhecer profundamente os institutos 

jurídicos, qualquer pessoa interessada em descobrir sobre as 

possibilidades de se subsumir aos preceitos legais de tal modo 

                                                           
218 Dados disponíveis em: http://comunicadores.info/2010/02/25/estatisticas-do-uso-da-
internet-no-mundo/ - acessado em 24.10.2011. 
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que possa vir a pleiteá-los em juízo assume uma possibilidade 

extremamente alta. 

Em desfavor a tal instantaneidade de informação, 

mesmo no que concerne ao Direito, está a superficialidade do 

conhecimento em forma de informações curtas e em algumas 

situações carentes de significado mais preciso. Entretanto, 

basta um pouco de paciência e perseverança para que se 

obtenham informes precisos, artigos científicos de excelente 

qualidade e sítios de atendimento em modo de fóruns, nos 

quais, as pessoas fazem a pergunta ou propõem a questão e 

minutos depois as respostas começam a se verificar na tela 

com indicações de outros sítios e endereços nos quais as 

meras informações superficiais poderão se transformar em 

autênticas aulas de direito ou de qualquer outra ciência. 

Há possibilidades praticamente ilimitadas na Rede 

Mundial de Computadores não apenas no que se refere ao 

conhecimento sobre os direitos ou a forma de exercê-los, ou 

exigi-los em juízo que passam pela produção probatória, 

pareceres técnicos, procedimentos judiciais, endereços dos 

fóruns competentes, etc., etc. 

Da mesma forma que se podem obter informações 

superficiais, é possível, dadas as características do veículo em 

comento, organizar movimentos, divulgar ideias, incentivar a 

prática de inúmeras atividades que vão desde exercícios 

físicos até atentados terroristas, passando pela combinação de 

encontros de gangues para rixas em dias de jogos esportivos 

até passeatas cívicas, propagação de ideologias. 

Esse poderosíssimo meio de informação e 

comunicação, persuasão pode ser, por igual, meio de pressão 
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sobre os poderes do Estado mesmo que ilegais e ou 

paraestatais. 

O conjunto de direitos dos cidadãos brasileiros que 

estão esparsos por todo o ordenamento positivo são 

encontráveis facilmente na rede com todo o cotejo de 

informações de como exercitá-los e exigi-los, quanto à sua 

atenção aos poderes do Estado. 

Conquanto não haja números a respeito dessa 

manifestação não se apresenta difícil concluir que a informação 

ampara o incremento de litigiosidade e acresce anualmente os 

montantes processuais nas várias esferas do Judiciário. 

Convém explicar o sentido mais exato da litigiosidade a 

que se alude, por diversas vezes neste trabalho: há aumento 

da litigiosidade identificada tradicionalmente como pretensão 

resistida qualificada por impasse invencível entre os 

interessados convergentemente sobre um mesmo objeto219.  

Apresenta-se tal fenômeno na medida em que os 

interesses convergem sobre o mesmo objeto reclamando cada 

qual dos interessados para si havendo resistência de ambos. 

A mola propulsora dessa situação eminentemente fática, 

que só eventualmente assume coloração jurídica, está em 

número substancial de vezes no conhecimento de que o 

ordenamento jurídico lhe outorga, em tese, o objeto de seu 

interesse. 

Assim, opera-se em relação a uma série de direitos 

sociais postos na Constituição e que somente com a 

divulgação de seu conteúdo é que as pessoas acabam por 

                                                           
219 Carnelutti, Francesco (2000), Sistema de processo civil, vol 1, p.69. 
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tomar ciência de sua existência e que nem sempre as 

autoridades entregarão o bem da vida perseguido. 

O aumento de litigiosidade, dentre outros fatores, como 

a simples desatenção às regras jurídicas que provocam 

prejuízos a outrem, por exemplo, está indicado tendo em vista 

o acumulo gigantesco das informações a respeito de uma série 

enorme de temas dispostas na Rede de Computadores de 

maneira fácil de serem encontrados. 

A massa informativa de fácil acesso, aliada ao 

incremento da educação de massa, que mais cedo ou mais 

tarde será realidade, viabiliza a que os detentores ou 

pretensos detentores de direitos se encaminhem cada vez mais 

frequentemente ao Judiciário a fim de obter aquilo que se lhes 

alvitre. 

Os números no Brasil de utilização e acesso da Rede 

Mundial ainda são bem modestos, pois, de acordo com a 

proposta de emenda constitucional de autoria do Senador 

Rodrigo Rollemberg de 2011, que tramita pelo Congresso 

Nacional entre os 10% mais pobres, apenas 0,6% tem acesso à 

Internet; entre os 10% mais ricos esse número é de 56,3%. 

Somente 13,3% dos negros usam a Internet, mais de duas 

vezes menos que as pessoas brancas (28,3%). Os índices de 

acesso à Internet das Regiões Sul (25,6%) e Sudeste (26,6%) 

contrastam com os das Regiões Norte (12%) e Nordeste 

(11,9%), o que demonstra facilmente que tão logo seja possível 

acessar livremente a rede, não apenas os índices de 

litigiosidade tendem a aumentar como a consciência política, 

jurídica e social da população se mostrará mais exigente da 

qualidade e presteza do serviço jurisdicional e do Estado de 

uma forma geral. 
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A revolução tecnológica não aproveita somente à 

melhoria da produção de bens de consumo em prol da 

economia capitalista; está fazendo mais, concebendo um 

cidadão e uma sociedade calcada no aglomerado humano de 

que recebe os impactos da informação e outra; aquela 

informacional que se estrutura em rede220 intersubjetiva 

conglomerada e articulada. 

A tecnologia da informação e a denominada Revolução 

Informacial seguidamente ao procedimento de globalização que 

se desenvolveu nos últimos trinta anos induziu, de certa forma, 

a que governos e administrações se valessem das fontes 

técnicas de informação instantânea a fim de dinamizar no 

sentido da complementaridade dos resultados e prestação de 

serviços, bem como instituir meio de comunicação de forma a 

prescrever comportamento coletivo e solução para os 

problemas que a nova ordem jurídica e econômica mundiais 

passou a manifestar desde então. 

Como visto antes a comunicação do poder tornou-se 

instantânea, mas tal fenômeno se opera por via reversa de tal 

forma que as respostas dos administrados são instantâneas 

tanto quanto o comportamento governamental. 

A facilidade de circulação das informações possibilita 

imediata análise e aferição de resultados potenciais, além da 

interação entre os agentes comunicantes, de tal modo que as 

respostas passam a ser imediatas e as repercussões 

disseminadas com semelhante rapidez. 

Vê-se o Estado surpreendido com o comportamento 

espontâneo da população, não apenas de seu território e 

submetido à sua soberania, mas, em certos casos de todo o 

                                                           
220 Castells, Manuel. (2000). Sociedade em rede. p. 50/51. 
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planeta a interessar-se de seus problemas, que se insiste, 

tornaram-se transnacionais mitigando os rigores dos conceitos 

da supremacia nacional em detrimento do poder estatal que vê 

dia a dia diminuir sua intensidade. 

Nessa visão de efeitos pós-globalização e em plena 

manifestação tecnológica da comunicação não há mais lugar 

para o Estado provedor como se dava no modelo entre os anos 

de 1950 e 1970, do qual tudo dependia para existir e se 

desenvolver.  

Os modelos econômicos menos desenvolvidos ainda 

antevêm certa viabilidade de que os governos manipulem e 

intervenham politicamente por meio da intervenção econômica 

com os planos de inclusão social necessárias, mas 

marcantemente intervencionistas na busca de legitimação 

política de ideologias nem sempre afinadas com o momento 

social presente221. 

                                                           
221 Tonhati, Tania. (2011) Governo eletrônico, globalização e perspectivas da gestão pública 
para a democracia digital, p. 3. in Revista Democracia Digital e Governo Eletrônico (ISSN 
2175-9391), n° 5, p. 1-13, 2011. – acessado em 08.01.2012. 
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10. Interação dos sujeitos de direito na esfera 
jurisdicional 

A relação jurídica de direito público decompõe-se em 

duas vertentes, uma objetiva, que estabelece a consecução de 

uma série de atos pré-ordenados com o fito de apreciação da 

lide e dirimição do conflito de interesses, e a outra, subjetiva, 

cuja identificação se dá na participação de seres humanos, 

quer no plano mais evidente e principal do processo (Juiz e 

partes), quer no plano secundário (auxiliares da justiça, 

testemunhas, etc.). 

Pode-se dizer que sujeitos do processo são todos os 

seres humanos que venham ao feito ocupando a titularidade 

principal ou secundária, mas que congreguem comportamentos 

voltados para a dirimição do litígio. 

Interessante a posição dos entes despersonalizados 

como ocorre com o espólio, ou o condomínio, mas que 

participam da relação jurídica processual, de uma forma ou de 

outra, ocupando posição equivalente à de seres humanos, uma 

vez que se trata de sujeitos de direitos aptos a figurar nos 

polos processuais. 

O conceito se mostra extenso, porquanto não atende à 

compreensão com a precisão adequada. Todavia, a melhor 

análise do tema acaba impondo um conceito elástico com o 

que se propõe, pois que, se de outra forma fosse desenvolvida 

a questão, o comprometimento se daria na extensão, deixando 

de fora elementos que ostentam a condição de sujeito, tanto 

quanto outros, que parecem mais achegados à situação de 

sujeitos. 
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Admite-se, dessa forma, a ideia de que sujeitos do 

processo são todos aqueles indivíduos que participam dele de 

algum modo222. 

Divididos entre sujeitos principais e secundários, pode-

se dizer que são aqueles que direta ou indiretamente, ainda 

que de maneira eventual, participam do processo nele atuando 

efetivamente. 

Vê-se, assim, que a forma de abordagem proposta no 

tema desta seção tem razão em sua fundamentação, no fato de 

que o contingente humano que atua nos trabalhos 

jurisdicionais o faz, de certa forma, em dependência das 

facilidades materiais postas à disposição. 

A atuação técnica e, de certa forma, aquela que move o 

judiciário está diretamente ligada ao trabalho de Advogados, 

Defensores Públicos e Procuradores que assumem a 

representação, ou seja, a atuação de sujeitos sui generis da 

relação processual, pois que manifestam-se como partes, mas 

com elas não se confundem, não devendo ter interesse 

subjetivo próprio no litígio. 

Os Membros do Ministério Público, por seu turno, dadas 

as peculiaridades das suas funções, têm participação no 

processo como substitutos processuais e custus legis, o que 

lhes atribui maior amplitude de atuação. 

Esses profissionais participam do processo sob a 

condição de atuação isenta e ética, voltados para a 

consecução dos objetivos jurídicos mais elevados. 

Afora os casos de pertinência subjetiva extraordinária, 

os trabalhos de proceder profissionalmente impõem aos 

                                                           
222 GIANULO, Wilson. (2011). Audiências cíveis. p. 14, Vol. 2. 
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profissionais aqui listados a que se liguem aos feitos com total 

isenção, mas sem independência quanto ao interesse 

esposado pelo patrocinado na causa. 

Dentro, pois, dos limites profissionais e éticos, os 

mandatários atuam em prol dos interesses de seus mandantes, 

devendo praticar os atos inerentes ao seu ofício, respeitados 

os limites éticos e técnicos. 

As observações que se fizeram até aqui servem para 

desde logo prevenir quanto à crítica feita, especialmente aos 

advogados, por manejarem incidentes processuais, recursos e 

ações com intuito manifestamente protelatório ou a fim de 

retardar a entrega tutelar adequada. 

Tornou-se corrente o pensamento de que parcela dos 

destinatários da prestação jurisdicional aciona o Estado a fim 

de obter ganho com a demora na entrega dessa prestação. 

Assim se daria com os devedores, que pretendem retardar o 

cumprimento de suas obrigações, quer no meio privado, quer 

no fiscal. Sujeitos parciais do processo assim agiriam, por 

igual, para, ingressando com ações em face dos órgãos 

públicos, retardarem o deslinde dos negócios frente às esferas 

administrativas, etc. O próprio Estado empurrando os feitos 

para os limites recursais sistematicamente estaria se 

aproveitando da contingência da demora aqui tratada. 

Esse comportamento, em especial atribuído à 

administração de uma maneira geral, foi objeto de apreciação 

tópica do documento que se denomina I Pacto pelo judiciário – 

Pacto de estado em favor de um judiciário mais rápido e 

republicano, que explicita em seu item 10: 
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10. Coerência entre a atuação administrativa e as 
orientações jurisprudenciais já pacificadas. 

Será desenvolvido grande esforço, sob a coordenação da 
Advocacia-Geral da União, para que as normas e condutas 
administrativas sejam adequadas às diretrizes já pacificadas no 
Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais Superiores. Este processo 
visará prevenir a multiplicação de demandas em torno do mesmo 
tema. 

 

Segundo tal forma de ver o fenômeno, os profissionais 

que exercem as prerrogativas do recurso ou de incidentes 

procedimentais estariam fomentando o inchaço jurisdicional. O 

Ministério Público, com atuação que se manifesta além de sua 

legitimidade constitucional, laboraria nesse sentido. Tudo 

levando a que se conclua por certa manipulação do volume de 

feitos e recursos, o que impulsiona o represamento de feitos. 

Os magistrados estariam de tal forma assoberbados 

com os inúmeros atos a serem praticados, e manietados tão 

intensamente à lei, que não se mostrariam capazes de 

absorver o trabalho burocrático e de se atualizar 

convenientemente, o que fomentaria a dependência dos 

serviços cartoriais, deixando muitas vezes para estes serviços 

os atos que deveriam praticar com exclusividade. 

Os defensores públicos, classe de indisfarçável 

importância e essencialidade para o melhor desempenho das 

instituições jurisdicionais, somente nos últimos anos vem se 

organizando, mesmo que de forma insuficiente, na maioria dos 

Estados membros223. Enfrentam problemas de organização e 

apoio dos meios governamentais a fim de que se estabeleçam 

definitivamente. 

Os serventuários, por derradeiro, desmotivados, mal 

preparados e reféns de um sistema no qual não se vislumbra 
                                                           
223 Atualmente o único Estado brasileiro que não dispõe de Defensoria Pública é o de Santa 
Catarina. 
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maiores progressos, tanto pessoais como profissionais, 

estariam a protagonizar o fenômeno da alta rotatividade na 

carreira dos serviços da justiça, o que, por certo, redundaria no 

avolumar dos feitos e na sua demora. 

Não há trabalhos de pesquisa que indiquem ser esse 

um comportamento de volume numérico que mereça 

consideração dessa categoria. 

As assertivas de semelhante jaez não encontram eco 

nos comportamentos profissionais da classe jurídica que pugna 

pelos direitos de seus patrocinados. Não há trabalho de 

pesquisa científica que conduza à semelhante conclusão. 

Por certo existem comportamentos inadequados da 

classe jurídica como um todo; negá-lo seria mera demagogia, 

mas não se demonstra sua incidência em quantidade sequer 

razoável que mereça atenção. 

O conjunto de profissionais do Direito no Brasil não 

pode indicar que tal contingente exceda de qualquer forma 

suas atribuições institucionais pelo só fato de existir 

morosidade no andamento dos feitos. A constatação, por 

exemplo, de que existem no Brasil cerca de 1200 faculdades 

de Direito, ao passo que no resto do mundo há apenas 1100, 

causa enorme consternação na classe jurídica de maneira 

geral. 

O número de advogados (profissionais habilitados pela 

Ordem dos Advogados do Brasil) para os trabalhos 

jurisdicionais e demais atividades inerentes à profissão passa 

da casa milionária, chegando a 300.000 os que estão inscritos 

e aptos a advogar no Estado de São Paulo. 
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Os baixos níveis de aprovação perante a Ordem dos 

Advogados têm gerado inúmeras manifestações: ora em prol de 

um controle maior sobre os cursos, ora criticando o rigor com o 

qual as provas do órgão representativo da classe são 

elaboradas224. 

Visivelmente, o sistema educacional jurídico brasileiro 

não se mostra aperfeiçoado, carecendo de uma série de 

providências e conscientizações, tanto no tocante às 

instituições de ensino superior, quanto aos seus 

frequentadores. 

Não se pode negar, entretanto, que as metas de ensino 

superior estão aquém do proposto. De um modo geral, há 

grande carência de profissionais em inúmeras áreas do 

conhecimento e os resultados de exames de avaliação 

individual dos egressos de alguns cursos têm acenado com 

números preocupantes, especialmente porque as reprovações 

giram em torno de conhecimentos elementares a cada uma das 

profissões, o que aponta para crise ampla no ensino superior 

brasileiro. 

Não se pode, portanto, assacar contra os cursos 

jurídicos (por certo, neste país, em número exagerado), toda a 

responsabilidade pelas dificuldades que se manifestam, 

inclusive na fiscalização de cada um deles, da mesma forma 

que não se pode atribuir à classe jurídica proceder de maneira 

antiética e culminar tal comportamento no fenômeno da 

morosidade, porque, do contrário, não haveria como explicar 

tal situação nos países nos quais os cursos jurídicos estão 

dentro da normalidade numérica. 

                                                           
224 Nos exames realizados ulteriormente (2011) a aprovação não passou de 10% dos inscritos. 
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Mesmo que se indique o montante de cursos jurídicos 

brasileiros como causa indireta da morosidade jurisdicional, em 

razão da judicialização exacerbada de questões, ainda aí não 

há subsídios fáticos que admitam tal conclusão, porque as 

possibilidades de causa para o efeito complexo que se mostra, 

exibem-se pulverizadas, de tal modo que seria impossível 

atribuir-lhe tal condição. 

De toda forma, não se nega a lisura com a qual a 

Ordem dos Advogados do Brasil tem laborado para habilitar 

somente bacharéis que demonstrem as capacidades mínimas 

para um bom desempenho profissional, conquanto fosse mais 

adequado, estivesse ela habilitada pelo Estado a fiscalizar os 

cursos, juntamente com o Ministério da Educação, a fim de que 

os exames ministrados fossem parte de um conjunto avaliatório 

e não o único. 

Seja como for, os advogados e demais profissionais 

brasileiros das carreiras jurídicas ostentam boa formação 

científica e buscam incessantemente aperfeiçoamento técnico 

o que lhes confere o respeito de toda a classe jurídica. 

Essa condição expõe a forma pela qual os processos 

são conduzidos e a atividade técnica que neles se manifesta. 

Não é o advogado um ser beligerante, que pensa apenas no 

processo. Dadas as particularidades de sua profissão e o 

quadro da demora do aparelho jurisdicional, busca sempre 

forma mais expedita e técnica de resolução das questões que 

lhe são apresentadas. Isto porque sabe dos longos anos que 

terá que despender para acompanhar os feitos e os percalços 

procedimentais com os quais deverá lidar. Conhece as 

variações, as vacilações das decisões que não se uniformizam, 

o que lhe impõe ficar atento à necessidade de recorrer de 

decisões diferentes sobre temas jurídicos semelhantes. 
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Muito longe de ser um responsável ou coadjuvante da 

crise jurisdicional, o advogado tem-se destacado em bem 

manejar os institutos jurídicos, a fim de não ver alargado o 

tempo do processo. 

De certa forma, a crítica que se faz ao número de 

recursos e, sobretudo ao sistema recursal com o que 

jocosamente se convencionou atribuir uma terceira e quarta 

instâncias, tem certa quantificação de crítica ao advogado, que 

recorre das decisões que se manifestam desinteressantes aos 

seus patrocinados. 

A classe jurídica, e dela, naturalmente, não se aparta o 

advogado, lida com o material que a lei lhe empresta. Não cria 

elementos jurídicos, não inventa recursos ou incidentes 

processuais, atua, de regra, em meio a conflitos de interesses 

que, no mais das vezes, representam a diferença entre a 

felicidade ou infelicidade das partes. Não se pode, em sã 

consciência, pretender que o comportamento de todos os 

envolvidos nessa gravíssima atividade se dê de forma menos 

técnica, menos intensa, porque do seu labor depende, diversas 

vezes, a manutenção ou o perecimento do direito daqueles que 

lhe confiaram a questão jurídica. 

A essencialidade de juízes, procuradores, promotores, 

advogados, serventuários, cada qual trabalhando em posição 

de tensão social, jurídica, política e moral empresta a nota de 

sua necessidade para a manutenção do sistema jurídico e seu 

aprimoramento. 

Desnecessário dizer que há exceções e que devem elas 

ser extirpadas urgentemente porque, de uma forma ou de 

outra, provocam a desmoralização do trabalho sério e 

essencial à subsistência do Estado organizado e democrático, 
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mas como se vê, as exceções encontram-se no sistema em 

número muito pequeno para pô-lo em risco. 

Dos motivos da morosidade da prestação jurisdicional a 

atuação da classe jurídica, em nenhuma de suas 

manifestações, pode ser tida por causa, nem mesmo de forma 

indireta.  
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Conclusões 

Apresentadas as considerações de ordem 

fundamentativa, define-se demora na entrega da tutela 

jurisdicional, objetivamente, como a entrega tutelar definitiva 

(estabilizada), prestada de forma enquadrada aos meios 

instituídos formalmente e postulados temporais de direito 

positivo, havida em porção temporal que extrapola a 

razoabilidade de duração do procedimento. 

A estabilidade se afina com a definitividade da 

prestação, de modo a possibilitar a fruição e exercício que o 

Direito atribui à decisão promanada da jurisdição. 

Enquanto não há definitividade nesses termos não se 

pode falar em tutela entregue como ato jurisdicional 

formalmente perfeito e apto a surtir efeitos jurídicos plenos. 

Dessarte, o tempo razoável para a entrega tutelar é o 

que se submete ao parâmetro objetivo do tempo procedimental, 

cronológico e inteligível pelo homem comum. 

Tutela, para os fins da definição acima inscrita, se 

consubstancia no comportamento jurisdicional tendente a 

promover alteração no patrimônio jurídico dos sujeitos do 

processo. 

Há larga incidência do efeito moroso na condução 

procedimental nos moldes aqui anunciados, a manter 

inalterado o estado global dos fatos postos em exame. Ou, se 

outra definição for considerada, a morosidade tornou-se 

fenômeno de tal proporção que seu contorno lógico, como 

posto nestas conclusões, não se manifestaria caso se dissesse 
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que a mora só incidiria se a tutela demorasse mais que dois 

anos, por exemplo. 

Como se viu ao seu tempo, definir tempo razoável e 

demora na concessão da tutela é de imprescindível 

necessidade ao se pretender identificar os fatores que lhe 

ocasionam, ou pelo menos favorecem. 

Os fatores que a impulsionam não se identificam com 

questões meramente processuais, salvo naqueles casos em 

que inexiste previsão legal para dirimir as dúvidas sobre as 

quais a jurisprudência não se manifestou ampla e 

profundamente, instituindo diretrizes para os problemas 

resultantes da aplicação de certo grupo legislativo, como o que 

sucede com as ações coletivas nas impressões avistadas no 

Capítulo II, item 1.1. supra. 

Morosidade há porque os agentes jurisdicionais não se 

mostram capazes de absorver o número de feitos postos à sua 

apreciação, bem como os tribunais, quer inferiores ou 

superiores, ou ainda especiais, não conseguem se desincumbir 

do crescente número e represamento de processos. 

As causas repousam na centralidade do exercício do 

poder político jurisdicional, bem assim na consequente falta de 

descentralização do exercício desse poder, que se repete 

historicamente desde o século XVI. 

De fato, a única carência que se apresenta como efetiva 

motivação da lentidão jurisdicional diz respeito à gestão 

administrativa do Judiciário, nas suas estratificações 

funcionais, desde as mais básicas até as mais hierarquizadas. 

Não se há falar em que o juiz de direito, ou o 

desembargador deva prover tal deficiência estrutural, não 
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particularizada em uma secretaria ou cartório. A deficiência no 

trato da gestão é estrutural, devendo ser tratada com o abrigo 

de requisitos extraídos da ciência da Administração e postos 

de forma a que os juízes e seus auxiliares possam executar 

tais diretrizes, adaptando-as no que couber às suas 

particularidades locais. 

Dispensa-se repisar que a prestação jurisdicional sob o 

aspecto da eficiência, há de seguir ditames capazes de 

propiciar avanços junto aos jurisdicionados, de modo a que os 

litígios apresentados possam ser analisados previamente e 

feita avaliação que se coadune com a realidade jurídica 

vigente. 

Esse trabalho de informação, que de alguma forma já se 

realiza pelos meios de comunicação existentes, deve ser 

institucional e proporcionado por atendimento especializado 

junto a órgão de orientação do Judiciário, em parceria com as 

defensorias públicas e a Ordem dos Advogados do Brasil. 

Quanto à profissão exercida como atividade jurisdicional 

administrativa, em todos os seus estágios e hierarquias, a fim 

de que alcance o resultado de eficiência a se traduzir na 

eficácia da atuação jurisdicional, deve ser pensada sob a 

perspectiva do corpo de funcionários, com as contraprestações 

de melhoramento das condições de evolução das respectivas 

carreiras, a despeito do que se dá na iniciativa privada, 

guardadas as proporções de cada uma das funções. 

Nenhuma carência de ordem material ou técnicojurídica 

incrementa a morosidade, não são as formalidades, a falta de 

recursos, a utilização maior ou menor de equipamentos de 

informática, seu emprego no processo virtual, que definem a 

supressão do problema, porque todas essas manifestações 
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com a modernização dos objetos tecnológicos, já se processou 

há quase uma década e, nesse meio tempo, na maioria dos 

períodos analisados a demanda pela tutela cresceu ou, em 

alguns outros intervalos temporais se estabilizou. 

De fato, a análise dos dados encontrados em órgãos 

especializados empresta conclusão diversa, muito mais voltada 

para o crescimento da procura do cidadão para o exercício de 

direitos por meio da atuação jurisdicional, em especial dadas 

às facilidades de ordem técnica e de comunicação que a Rede 

Mundial de Computadores225 oferece e oferecerá doravante, 

esperando-se mesmo que nem se precise ir ao fórum para 

propor ação em Juizados Especiais, por exemplo. 

O aumento da litigiosidade não se mostra fenômeno 

eventual e sim decorrente de fatores designados ao longo da 

exposição deste trabalho, sobretudo da desatenção aos 

primados éticos e morais voltados à compreensão e respeito 

ao ordenamento jurídico, tendo por primeiro sintoma a pouca 

atenção a tais primados por concorrência das autoridades 

governamentais e dos grandes grupos econômicos, maiores 

clientes dos serviços jurisdicionais. 

Pode-se inferir que a litigiosidade é processo que se 

intensificará, de forma a impor ao Estado que organize meios 

de prevenção do exercício acionário, sob pena de que se 

verifique colapso jurisdicional sem precedentes. 

No plano da resolução efetiva do problema da 

morosidade jurisdicional, em especial a descentralização dos 

fóruns e Juizados Especiais, com juízes de exclusiva 

dedicação com corpo administrativo capaz de atender ao 

jurisdicionado em curto intervalo de tempo promovendo a 

                                                           
225 Ai postos os meios de mídia existentes. 
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resolução de sua pendência litigiosa entre, a primeira e 

segunda instância, por juízes que atuem em ambas, guardadas 

as exigências constitucionais na aplicação do princípio do 

Duplo Grau de Jurisdição, sem necessidade de remessa de 

autos recursais aos Tribunais (importaria em velocidade 

compatível com as exigências que cada caso imponha), a fim 

de implementar a celeridade. 

Importa também a maneira pela qual as questões 

jurisdicionais são tratadas e apreciadas nos tribunais 

superiores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal 

Federal, com a manifestação de exercício do poder político que 

autorize a esses tribunais a que admitam e julguem questão de 

efetiva relevância jurídica nas esferas de suas competências, a 

fim de que se aperfeiçoe o sistema jurídico e jurisdicional. 

Como se verifica após as análises levadas a efeito 

neste trabalho, as causas apontadas por inúmeras 

manifestações técnicas são, de fato, meros acumuladores ou 

incrementadores da morosidade, não sua causa efetiva. Mesmo 

que desaparecessem, haveria congestionamento de processos 

não julgados, porque a filosofia do exercício do poder político 

jurisdicional abarca a possibilidade de conhecimento e 

julgamento de todas as questões jurídicas, não se podendo 

ignorar que semelhante peculiaridade tem suas origens 

históricas recuadas no tempo que antecede a existência da 

nação brasileira. 

Não há como se possa pensar predisposição para a 

litigância, da mesma forma que não há processos que não 

deveriam estar em juízo, porque o exercício do direito 

acionário equivale à garantia do Estado Democrático de Direito 

em seu mais amplo limite e mais completa significância. 
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A simples ideia de que alguma questão pudesse não ser 

encaminhada à apreciação jurisdicional repugna o espírito 

humano isonômico e moral. 

Se a massa de processos atinge a casa dos cento e 

cinco milhões de unidades, consideradas as ferramentas de 

informação e o desrespeito ostensivo aos direitos, tal número 

tende a crescer, sendo natural que assim se dê. 

A estabilidade e previsibilidade das decisões 

jurisdicionais (antes de necessidades cedem passo a outra que 

especificamente não se ressente de menor importância e 

saliência) levam ao julgamento nos moldes do justo e de 

acordo com os primados constitucionais, calcados nas 

diretrizes da isonomia e da solidariedade. É preferível que se 

corra o risco de decisões díspares do que sacrificar as linhas 

mestras preconizadas no diploma político. 
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