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RESUMO   A demora da prestação jurisdicional certamente desagrada os cidadãos brasileiros e de outros países. A decisão judicial para cumprir sua função de pacificadora social precisa ser entregue ao jurisdicionado em tempo razoável. Este trabalho tem o objetivo de compreender como a tecnologia da informação pode contribuir para a consecução da garantia constitucional da duração razoável do processo. Inicia apontando alguns fatores causadores da lentidão dos processos e os principais instrumentos processuais introduzidos no ordenamento com o objetivo de solucionar o problema. Em uma segunda etapa, busca identificar os critérios utilizados para aplicação da norma e as consequências advindas da sua violação. Por fim, utiliza tecnologia da informação para identificar juízos moroso na Comarca de Volta Redonda/RJ.  Palavras-chave: Processo civil. Litigiosidade. Formalismo. Celeridade. Jurimetria.                     
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ABSTRACT   The delay of the judicial provision certainly displeases the citizens of Brazil and other countries. The judicial decision to fulfill its role as social peacekeeper must be delivered to the court in reasonable time. This paper aims to understand how information technology can contribute to the achievement of the constitutional guarantee of the reasonable duration of the process. It begins by pointing out some factors that cause the slowness of the processes and the main procedural instruments introduced in the order with the objective of solving the problem. In a second step, it seeks to identify the criteria used to apply the standard and the consequences of its violation. Finally, it uses information technology to identify lengthy judgments in the Volta Redonda / RJ.   Palavras-chave: Civil lawsuit. Litigiousness. Formalism. Celerity. Jurimetrics.                  
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INTRODUÇÃO  Atualmente testemunhamos uma profunda transformação vivenciada pela sociedade contemporânea. Destaca-se, entre os vários fenômenos observados, a chamada Quarta Revolução Industrial, que vem modificando a forma de vida no planeta.   Inexoravelmente o Direito não pode permanecer estático frente ao desenvolvimento tecnológico. Sua modernização é indispensável para prover segurança jurídica nas novas relações.  A partir da década de 70 com a melhoria do acesso à Justiça e o reconhecimento de uma gama de novos Direitos verificou-se uma exponencial elevação no número de demandas que chegam ao Poder Judiciário.  A demora no trâmite dos processos se tornou uma das maiores reclamações, senão a maior, da sociedade em relação ao sistema de Justiça. Os números mais recentes divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça, que serão vistos, apontam o crescimento do volume de novas ações e o aumento do estoque existente, apesar de todos os esforços para a redução do acervo.  Com o objetivo de dar uma resposta a esse problema que perdura por décadas, foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro a Emenda nº 45/2004 elevando a duração razoável do processo ao patamar de garantia Constitucional, finalmente incorporando expressamente a previsão contida na Convenção Europeia de Direitos dos Homens e do Pacto de São José da Costa Rica.  Dessa forma, o que se buscará responder no decorrer deste trabalho é: qual o real significado da expressão “duração razoável” no Direito brasileiro e estrangeiro? Como a tecnologia da informação pode contribuir para o desenvolvimento de um processo célere? Qual é o tempo médio de tramitação de processos selecionados nas Varas Cíveis da comarca de Volta Redonda/RJ.  
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 Primeiramente, serão abordados aspectos relevantes sobre a preocupação com a duração dos processos, seus primeiros aparecimentos históricos, sua relação com o formalismo valorativo e com as reformas processuais introduzidas a partir da década de noventa do século XX.  O segundo bloco dedica-se a expor os mais importantes instrumentos legais introduzidos pelo legislador com a intenção de reduzir barreiras burocráticas e acelerar o julgamento das causas, tais como, cumprimento de sentença, sentença liminar, sumula vinculante, repercussão geral, e as inovações do CPC/2015, como a audiência de conciliação/mediação e o incidente de resolução de demandas repetitivas.  No terceiro capítulo ocorrerá a busca, na doutrina e na jurisprudência, por critérios objetivos para configuração de demandas excessivamente morosas, onde serão verificados os argumentos utilizados pela Corte Europeia de Direitos Humanos para responsabilização de Estados-membros, por ser a maior fonte de jurisprudência. Também será comentada a ausência de prazos para o encerramento das ações e a ausência de sanção em caso de desrespeito aos prazos existentes por parte dos agentes públicos.  O quarto capítulo se propõe a estabelecer uma relação entre a Ciência Jurídica e a Ciência da Computação como meio para melhorar a tramitação das causas e a aplicação do direito. Para isso, serão elencadas as principais iniciativas que estão introduzindo tecnologia de ponta na seara do Direito, nas esferas pública e privada.  No capítulo final, através uma abordagem empírica, será testado um critério objetivo para verificação de processos com tramitação lenta: a identificação da duração “média” entre os juízos cíveis na Justiça de Volta Redonda/RJ. Foi utilizada uma base de dados desenvolvida com uso de tecnologia que permitiu a análise de um número significativo de ações.  
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O presente estudo fundamentou-se na técnica de revisão bibliográfica e em investigações de base empírica.                                  
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1 - DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO  1.1. Aumento da litigiosidade e administração do sistema de Justiça  Administrar o sistema de Justiça certamente não é uma tarefa das mais simples. As mazelas na entrega da prestação jurisdicional não se restringem unicamente a questões processuais ou relacionadas ao tempo de duração dos processos. A crise do sistema de Justiça possui outras tantas causas, que seria uma tarefa difícil tentar apontar cada uma delas.   Segundo o relatório Justiça em Números1, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2018 mais de 80 milhões de processos estavam em tramitação no Brasil. Número maior do que no ano anterior. Mais uma vez houve aumento de novas ações e acúmulo de processos.  Sobre os reflexos desse cenário, Paulo Hoffman2 adverte que:     Um Estado democrático não pode abandonar seus cidadãos a um processo lento e viciado, pois não é raro que as vidas e o destino das pessoas estejam diretamente vinculados a solução de um determinado processo, motivo pelo qual é extremamente leviano faze-los aguardar tempo excessivo pela decisão judicial, somente porque falta interesse e vontade política para estruturar e aparelhar adequadamente o Poder Judiciário. Como dissemos no corpo do trabalho, um processo que dura um dia a mais do estritamente necessário não terá duração razoável e será injusto.  Além das conhecidas limitações de recursos financeiros, tecnológicos e humanos, sem dúvidas que uma das maiores causas do sufocamento do judiciário é o exorbitante volume de ações que recebe. Trata-se de um fenômeno global que tem raízes em vários fatores, sendo possível apontar, de forma sucinta, os principais:  
                                                           1 BRASIL, http://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justicaemnumeros/2016-10-21-13-13-04/pj-justica-em-numeros, acesso em 19/02/2019. 2 HOFFMAN, Paulo. Razoável Duração do Processo. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p.212. 
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A) Incremento do acesso à Justiça. O projeto Florença, liderado por Mauro Cappelletti na década de 70, repercutiu em todo o mundo a necessidade de processos menos dispendiosos, eficientes e menos formais.3  B) Modificações sociais, políticas e culturais, impulsionadas pelo aumento populacional que propiciou o que Norberto Bobbio4 denominou de “era dos direitos”, com profundas repercussões nos Estados Democráticos de Direito.  C) Avanço tecnológico que diminuiu distância e permitiu a globalização das atividades humanas e empresariais.  D) A massificação das relações, tanto na esfera pública como na privada, que resultou no aumento dos problemas correlatos. Houve proliferação de demandas de massas como consumerista, tributária, previdenciário entre outras.  E) Ausência de espaços para resolução de conflitos de forma extrajudicial, no caso do Brasil.  Sobre a explosão de litigiosidade, salienta Luiz Fux5:  o Brasil experimenta esse contencioso de massa por meio de milhares de ações questionando a legalidade da assinatura básica, os índices de correção da poupança em confronto com as perdas geradas pelos planos econômicos, os índices de correção do FGTS, o pagamento de impostos por determinadas categorias, a base de cálculo de tributos estaduais, municipais, federais etc. Essas demandas, ao serem decididas, isoladamente, geram, para além de um volume quantitativo inassimilável por juízos e tribunais, abarrotando-os, o risco de decisões diferentes para causas iguais.   Enganam-se aqueles que acreditam que a lentidão do sistema de justiça ocorre apenas em países subdesenvolvidos. Na realidade, o assunto é tema 
                                                           3 A nova visão do acesso à justiça, com as três ondas renovatórias do processo, foi originalmente proposta por Mauro Capeletti e Bryant Garth (In Acesso à Justiça. Trad. de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988). 4 Bobbio, Norberto, 1909. A era dos direitos; tradução Carlos Nelson Coutinho; apresentação de Celso Lafer. Nova ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 5 FUX, Luiz. Novo Código de Processo Civil Temático. São Paulo: ed. Mackenzie, 2015, p.23. 
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freqüente em discussões em países de primeiro mundo como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Espanha, Itália, entre outros.  1.2. Formalismo no Processo e Segurança Jurídica   Celeridade e segurança são dois vetores que possuem íntima relação com a questão do formalismo nos procedimentos. É importante que o processo respeite uma ordem previamente estabelecida de atos ao contrário disso, se desencadearia em uma disputa desordenada, facilmente suscetível a ocorrência de arbitrariedades. Por outro lado, também é importante que toda formalidade tenha um objetivo em si, não seja uma mera burocracia.    Essa questão é de longa data tratada por Francesco Carnelutti, que afirmava que a justiça se for segura, não será rápida, e, se for rápida, não será segura6.   Para exemplificar, imagine-se a supressão da possibilidade da interposição de um recurso, como por exemplo, a apelação. Se por um lado estar-se-á reduzindo o tempo de tramitação do processo, tendo em vista que o término aconteceria em momento processual anterior, de outro, não se estaria prestigiando a segurança jurídica, pois como é sabido, o referido recurso serve justamente para corrigir eventuais erros do julgamento monocrático, sendo, em tese, menos provável a ocorrência de falhas quando mais julgadores apreciam o caso.  De outra forma, se se imaginar um processo que autorize apelo contra toda e qualquer decisão, ilimitadamente, certamente estar-se-ia contribuindo para uma maior morosidade processual.  Talvez esse seja o grande desafio do processo contemporâneo, a saber: priorizar o postulado da celeridade com o mínimo de sacrifício da segurança dos julgados.                               
                                                           6 CARNELUTTI, Francesco. Como se faz um processo. Belo Horizonte: Líder Cultura Jurídica, 2001, p.18. 
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Sem dúvidas que a melhor saída para o dilema entre segurança e celeridade deve ser um meio termo, localizando um ponto de equilíbrio entre os dois vetores constitucionais.  Ao comentar sobre procedimento, segurança e tempestividade, Marinoni observa que:   A doutrina clássica, no momento em que construiu o procedimento comum – compreendido como o procedimento de cognição plena e exauriente – e baniu do sistema processual os procedimentos materialmente sumários, notadamente aqueles de cognição parcial, deu prioridade ao valor segurança sobre o valor tempestividade. 7   Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a liderança do professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, foi desenvolvida a visão do formalismo-valorativo, que busca combater o excesso de formalismo.  Em apertada síntese, o referido movimento defende que formalismo deve ser pensado para a organização de um processo justo, alcançando suas finalidades em tempo razoável e contribuindo para a formação de uma sociedade pacífica, especialmente diante do atual ambiente da justiça no Brasil, em que muitas vezes, para agilizar o seu trabalho, o órgão jurisdicional cria uma rigidez excessiva.   Para o referido professor:  Trata-se de disciplinar a desordem e emprestar previsibilidade ao procedimento. O formalismo-valorativo atua, portanto, de um lado como garantia de liberdade do cidadão em face eventual arbítrio dos órgãos exercentes do poder do Estado, e de outro como anteparo aos excessos de uma parte em relação à outra, vale dizer, buscando o equilíbrio formal entre os contendores. Serve, ademais, como fator organizado para emprestar maior efetividade ao instrumento processual.8  
                                                           7 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado: parte incontroversa da demanda. 5. ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2002. p 13. 8 OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro: Do formalismo no processo civil, São Paulo, Saraiva, 2010. p.345.  
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Ainda, é importante lembrar que a celeridade e a segurança precisam coexistir com as diversas garantias constitucionais, como o devido processo legal, a isonomia, a motivação das decisões judiciais, a publicidade, o contraditório, apenas para citar alguns exemplos. As novas técnicas processuais e ferramentas tecnológicas só podem ser aplicadas se conseguirem acomodar todos esses postulados.  Nesse difícil, mas necessário equilíbrio, reside a força e a legitimação do sistema de justiça perante a sociedade civil.  1.3. Notícia histórica e evolução legislativa  Uma breve noção histórica da duração razoável do processo pode revelar uma evolução do sentido e aplicação do princípio, da formação do conceito, da assimilação normativa e sua interpretação.  A problemática da excessiva duração dos processos remonta desde os primórdios do Direito, muito embora não pareça, pois geralmente é muito associada na literatura ao aumento populacional e a evolução de direitos sociais.  Segundo Taruffo, desde o Direito Romano pós clássico já é possível observar os efeitos desfavoráveis que a longa duração de um processo pode acarretar, mas somente no Iluminismo europeu que o Direito Processual Civil ficou marcado pelo notório esforço de tornar o processo mais racional, menos complicado e, sobretudo, mais célere9.  Cappelletti10 realizou uma revisão histórica até a Idade Média, observando os mais variados modelos de procedimento da época e concluiu que uma das principais características dos processos naquele período era a longa duração, que não raras vezes chegava a decênios.                                                              9 Michele Taruffo, La giustiziacivile in Italia dal’700 a oggi, Bologna, Il Mulino, 1980, p. 10-11, apud CRUZ E TUCCI, José Rogério. Tempo e Processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p.16. 10 CAPPELLETTI, Mauro. Processo, ideologias e sociedade. Porto Alegre: Fabris, 2008. 



18  

Em termos de codificação, o direito a um processo célere tem fortes raízes no Direito anglo saxão, do século XII. Nesse sentido, escreve Samuel Miranda Arruda11 que “segundo Warren, a primeira evidência do reconhecimento do direito ao speedy Trial na Inglaterra dá-se em 1166 no Assize of Clarendon”. Em 1215 a Magna Carta (ou Grande Carta dos Libertadores), promulgada pelo rei João “Sem Terra”, em seu artigo 40 assegurou que “to no one will sell, to no one deny or delay right or justice”. Em uma tradução livre, significa que “A ninguém será vendido, negado ou retardado direito ou justiça”, deixando evidente a preocupação com a lentidão dos processos.  Carlos Alberto A. de Oliveira salienta os diversos esforços voltados à diminuição do tempo no processo pelos tribunais eclesiásticos no século XIV, como, por exemplo, a criação do procedimento sumário, contido na bula papal Clementina Saepe, com intuito de acelerar o julgamento de determinado tipo de demandas12.  No direito norte-americano também houve profunda a preocupação com o tempo dos processos. Em 1776 a Declaração de Virgínia estabeleceu em seu art. 10 que:   Em todos os processos por crimes ou outros, todo indivíduo tem o direito de indagar da causa e da natureza da acusação que lhe é intentada, tem de ser acareado com os seus acusadores e com as testemunhas; de apresentar ou requerer a apresentação de testemunhas e de tudo que for a seu favor, de exigir processo rápido por um júri imparcial e de sua circunvizinhança, sem o consentimento unânime do qual ele não poderá ser declarado culpado. Não pode ser forçado a produzir provas contra si próprio; e nenhum indivíduo pode ser privado de sua liberdade, a não ser por um julgamento dos seus pares, em virtude da lei do país.13 (grifo nosso)  Na sequência foram promulgadas as 11 emendas da Constituição Americana de 1798, sendo que na 6ª Emenda houve referência ao speedy trial clause, traduzida como cláusula de julgamento rápido.   
                                                           11  FIGUEIREDO, 1992. Apud ARRUDA, Samuel Miranda. O direito fundamental à razoável duração do processo. Brasília: Brasília Jurídica, 2006, p.29. 12 OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. Op. cit., p. 34/35. 13  Declaração de Virgínia disponível em http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/dec1776.htm, acessado em 10/01/2019. 
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Ainda no tocante à codificação e efetivação da máxima da adequada duração das contentas, mas agora avançando no tempo para o século XX, destaca-se, em primeiro lugar, a Convenção Europeia para Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, de 1950, considerada o grande marco regulatório sobre o assunto, que assegurou em seu art.6º que:  Qualquer pessoa tem direito a que sua causa seja examinada equitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá quer sobre a determinação dos seus direitos e obrigações de caráter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela.  Como pontua Cruz e Tucci:  Com a abordagem dada na Convenção Europeia, o direito ao processo sem dilações indevidas passou a ser concebido como um direito subjetivo constitucional, de caráter autônomo, de todos os membros da coletividade (incluídas as pessoas jurídicas) à tutela jurisdicional dentro de um prazo razoável, decorrente da proibição do non liquet, vale dizer, do dever que têm os agentes do Poder Judiciário de julgar as causas com estrita observância das normas de direito positivo. 14  Em segundo lugar, merece destaque o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, que também possui significativa relevância no estudo do tema, por ter consagrado a necessidade de um julgamento em tempo adequado, ao versar que:   art.9º, 3: “(...) à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade.  Outro antecedente normativo muito importante foi a Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, que prescreveu em seu art. 8º:  Toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente,                                                            14CRUZ E TUCCI, José Rogério. Tempo e processo: uma análise empírica das repercussões do tempo na fenomenologia (civil e penal). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 67. 
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independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer outra natureza.  Sem dúvidas os três textos supracitados são os mais relatados pela doutrina que estuda o tema, por terem repercutido nos ordenamentos jurídicos em todo o mundo que, aos poucos, passaram a criar normas jurídicas para acomodar seus ditames.  A título de exemplo, devem ser citados o art. 111 da Constituição italiana; o art. 20, 4 e 5 da Constituição de Portugal; o art. 24, 2 da Constituição da Espanha; o art. 11, b da Carta Canadense dos Direitos e Liberdades; o art. 43 da Constituição da Argentina; o art. 86 da Constituição da Colombia e o art. 115, II da Constituição da Bolivia de 2009. Em nível infraconstitucional, entre outros diplomas sobre a matéria, tem destaque a Legge Pinto italiana (Lei nº 89, de 24 de março de 2001), que alterou o art. 375 do Codice di Procedura Civile e criou a ação de indenização por equa riparazione dos danos causados pela dilação indevida do processo15.  Todo esse movimento de modificações legislativas não aconteceu unicamente para tornar os sistemas jurídicos do século XX mais ágeis, havia todo um cenário complexo de acontecimentos na qual estava inserida a sociedade da época e seus anseios. É sobre esse tema que o próximo capítulo versará.  1.4. Neoliberalismo, reformas processuais e celeridade  Os constantes fluxos e influxos dos modelos processuais ao longo da história, de alguma forma, acompanham os movimentos políticos e sociais. O processo civil, enquanto fenômeno cultural, sofreu inúmeras mutações a depender da organização política do momento.  No Estado Liberal do sec. XIX o processo era inteiramente privatista e os procedimentos aconteciam conforme a atuação das partes, tendo o órgão jurisdicional um papel passivo, cuja atividade restringia-se tão somente a declarar 
                                                           15 André Vasconcelos Roque, A luta contra o tempo nos processos judiciais: um problema ainda à busca de uma solução, Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP. Volume VII. Periódico da Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ. 
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um direito previamente descrito pelo legislador. A questão do tempo dos processos ficava relegada às partes, que não poucas vezes se utilizavam de manobras procrastinatórias para estender o processo e postergar o cumprimento.   Com o advento do Estado Constitucional, o Processo Civil assumiu um maior protagonismo e uma postura de absoluta interação com a Constituição, nascendo então o chamado Direito Processual Constitucional, direcionado ao controle de constitucionalidade das leis e à defesa das garantias positivadas nas Cartas Constitucionais.  Após o trauma da 2ª Guerra Mundial, a Ciência processual passou a se preocupar com maior intensidade em temas como a garantia do acesso à Justiça e os direitos fundamentais e assim, tangencialmente a questão do tempo de duração do tempo foi ganhando atenção até se tornar foco de estudos e propostas legislativas.    O período de meados do século XIX assistiu a transição de uma visão liberal do processo para uma visão socializadora. Não mais bastava que a jurisdição fosse prestada, deveria, também, ser efetiva, tempestiva e adequada, sendo função precípua do Estado atingir este objetivo.  Havia o discurso de que os modelos anteriores estavam em crise e que não proporcionaram os resultados esperados para a sociedade. Por isso, a idéia de melhorar o acesso à Justiça e o acesso das pessoas aos bens da vida.  Um dos resultados alcançados por esse movimento de satisfação de direitos foi alçar o Poder Judiciário a um papel de magnitude sem precedentes obtida no Estado Contemporâneo.  No Estado Brasileiro, essa quebra de paradigmas começou a ser observada com a promulgação da Constituição de 1988, que trouxe inúmeras garantias em seu texto, tendentes a satisfazer os interesses da sociedade. Nesse período histórico, 
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começaram a ser implantadas políticas neoliberais no Brasil e na América Latina, influenciadas pelo denominado “Consenso de Washington”16.  Os Estados Unidos que sempre exerceram uma liderança acentuada na economia global passaram a lidar com crescentes déficits em conta corrente, nos anos 70 e 80. Em reação a esse cenário, objetivaram criar condições para que seus investidores pudessem gerar saldos comerciais com a América Latina. Para isso, seria necessário reorganizar as legislações de modo a reduzir as restrições à circulação de capital e mercadorias, os custos trabalhistas, os custos de produção e, consequentemente, deixar as empresas mais competitivas17.  No início da década de 80, o Banco Mundial e o Banco Interamericano fizeram uma proposta reguladora para que os países devedores pudessem fomentar suas economias e, assim, cumprir com as obrigações assumidas. Isso ficou claro no Brasil na década de 90 com as privatizações e com o discurso da mínima intervenção Estatal.  Sobre esse contexto, Boaventura18 diz que   No Brasil, a influência do Consenso de Washington começou a ser percebida em meados da década de 1990, com as providências governamentais destinadas a adequar a interpretação do texto constitucional, de modo a obstar que os direitos nela assegurados impedissem o desenvolvimento do sistema financeiro, direcionando-se essa iniciativa, principalmente, a fomentar investimentos de capital estrangeiro.   Nesse período, iniciaram-se as reformas processuais com intuito de cumprir essa agenda de se criar um ambiente mais propicio para investimento, o que só poderia ocorrer se houvesse estabilidade jurisdicional.  Conforme apontado por Marcelo Pereira,  
                                                           16 NUNES, Dierle José Coelho. Processo Jurisdicional Democrático: Uma análise crítica das reformas processuais. Curitiba: Juruá. 2011, p. 155.   17  OLIVEIRA, Vanessa Elias de. Judiciário e privatizações no Brasil: Existe uma privatização da política? Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro: IUPERJ. v. 48. nº 03. 2005, p. 559-587.   18  SANTOS. Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. São Paulo: Cortez. 2.ed. 2008, p. 180.   
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 Com o objetivo traçado, várias reformas processuais foram efetivadas no intuito de reduzir a função fiscalizadora e construtora dos provimentos jurisdicionais, supervalorizando a celeridade processual e a previsibilidade dos provimentos, com a otimização dos procedimentos e o emprego de métodos para impor padrões decisórios.19  Autores chamam atenção para a falta de preocupação com a questão qualitativa dos provimentos judiciais, o que vai contra o discurso de justificativa de reformas processuais, de serem alicerçadas numa perspectiva democrática e socializadora20. A perspectiva neoliberal orienta o aumento da produtividade, sem preocupação com os espaços de participação do jurisdicionado no processo.  Dessa forma foi se desenvolvendo o modelo neoliberal de processo no Brasil. Com o objetivo traçado pelo discurso de organizações financeiras internacionais, a necessidade da rapidez e previsibilidade nos processos ganha relevo no discurso processual, ainda que disso decorra a supressão de princípios processuais constitucionais. Os magistrados passam a exercer sua função de modo a resolver o maior número de casos em menor tempo, sem comprometimento com o acerto da decisão e com a complexidade das demandas que emanam da sociedade.  Na próxima seção, são feitas considerações mais especificas sobre as alterações do sistema jurídico processual que visam a duração razoável do processo. Por uma questão metodológica, optou-se por fazer um recorte das principais alterações a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004.       
                                                           19 Almeida, Marcelo Pereira. Conflitos sociais judicializados: crítica sobre a legitimidade dos precedentes na resolução das demandas individuais de massa. Niterói, 2013, p.84. 20 Sobre o assunto DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros. 1998 e NUNES, Dierle José Coelho. Processo Jurisdicional Democrático: Uma análise crítica das reformas processuais. Curitiba: Juruá. 2011, p. 155.     



24  

2 - INSTRUMENTOS PROCESSUAIS DE ACELERAÇÃO DO PROCESSO  Ao positivar no inciso LXXVIII do art. 5º a razoável duração do processo, a Constituição Federal também reconheceu que a todos são assegurados os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.   Como já foi visto, o problema da morosidade não se resume apenas às questões processuais, mas também a outras tantas, como falta de estrutura física e tecnológica, número insuficiente de pessoal etc. Todavia, diante da dificuldade de combater esses gargalos por escassez de recursos financeiros, a melhor alternativa que se apresenta são as modificações na estrutura dos processos.  Cabe ressaltar que a celeridade mencionada pela Carta Republicana não quer dizer pressa a qualquer preço, com desrespeito a direitos, mas sim que os operadores e intérpretes não meçam esforços para reduzir barreiras burocráticas e eliminar formalidades despidas de razão em prol da brevidade das causas.  No que se refere ao Código de Processo Civil anterior, que objetivava segurança e instrumentalidade, deixou claro na Exposição dos Motivos os propósitos de celeridade e de presteza.   É verdade que os processos ainda se encontram longe da duração ideal, mas alguns avanços podem ser percebidos, como será abordado.   Não se pretende uma análise exaustiva de cada uma das alterações legislativas; somente serão analisadas as leis de maior contribuição para a aceleração do processo, após a Emenda Constitucional nº 45/04.       
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2.1. Inovações posteriores à Emenda Constitucional 45/2004  2.1.1. Cumprimento de sentença  Quando o Código de Processo Civil de 1973 entrou em vigor, a execução implicava sempre em um processo autônomo, sendo fundada em título judicial ou extrajudicial.  Com intuito de conferir maior agilidade ao procedimento, na década de 1990, ocorreram sucessivas modificações que, paulatinamente foram transformando a execução de título judicial. Elas culminaram com a promulgação da Lei nº 11.232/2005, que tornou a execução apenas mais uma fase do processo, chamado de sincrético. Assim, o processo passou a iniciar com a petição e inicial e findar com a satisfação na fase executiva.  Na redação originária do CPC/73, não havia distinções significativas entre as execuções fundadas em título executivo judicial e extrajudicial. O panorama começou a se alterar com 1994, com a edição da Lei nº 8.952, que retirou a necessidade de abertura de um processo autônomo de execução para cumprimento das sentenças condenatórias em obrigações de fazer e não fazer. O Livro II do CPC passou a normatizar apenas as execuções fundadas em título executivo extrajudicial.  Em 2002, a Lei nº 10.444 acrescentou o art. 461-A ao CPC/73 e tornou a execução de entrega de coisa também mandamental, ou seja, não mais exigindo processo autônomo de execução, mas tão somente fase de cumprimento de sentença.  Por fim, com a Lei 11.232/2005, foi concluído o ciclo reformador e as execuções por quantia certa também passaram a ter seu cumprimento dentro da ação principal, bastando o credor requerer o cumprimento.  
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Outra significativa mudança na busca da celeridade processual foi o estabelecimento de multa no percentual de dez por cento sobre o montante da condenação, caso o devedor não cumpra a obrigação estabelecida na sentença em 15 dias. Com isso, tenta-se evitar que o credor tenha que enfrentar todo um processo de execução para alcançar o que lhe é devido.  Conforme exposto, nota-se que o legislador buscou meios para tornar a entrega da prestação jurisdicional mais célere. Na medida em que a unificação do processo de conhecimento com a fase de cumprimento retirou a necessidade de distribuição de um novo processo.   2.1.2. Sentença liminar  Outro mecanismo introduzido para conferir rapidez aos processos foi a sentença liminar de improcedência. Tal instituto se traduzia na possibilidade de o juiz proferir sentença de mérito, sem a citação do réu, em ações repetitivas cujo resultado fatalmente seria a improcedência, por ser este o entendimento daquele juízo.  A intelecção da lei é que, em se tratando de duas causas de pedir idênticas, com a mesma matéria de direito, e sem necessidade de dilação probatória, o magistrado pode se valer da fundamentação dos casos anteriores e encerrar o processo logo em seu início, sem chamar o réu para se defender.  Diante das críticas de que o instrumento poderia ser aplicado de forma muito ampla, já que não possuía limitação de matéria nem restringia a decisão ao entendimento predominante nos tribunais superiores, o Código de Processo Civil de 2015 modificou sua aplicação. Na Lei antiga, o juiz poderia julgar liminarmente com base em suas próprias decisões anteriores, agora, somente quando a matéria da causa já foi rechaçada de forma consolidada pelos tribunais ou nos casos de prescrição e decadência.   
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De qualquer forma, trata-se de um poderoso mecanismo para desafogar o Poder Judiciário, encurtando os processos, especialmente aqueles repetitivos que abarrotam o Judiciário, evitando que transcorra todo o iter procedimental para, só no final, julgar improcedente.   Todavia, quando surge uma modificação legislativa inovadora como essa, é natural que alguns operadores questionem a sua aplicação ou adequação ao sistema jurídico vigente. Com Lei nº 11.277/2006 não foi diferente. Assim que entrou em vigor, o instituto gerou críticas tão severas no meio jurídico que acabou dando ensejo a uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (nº 3695) proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.  A referida ação Constitucional sustentou a violação dos princípios da isonomia, segurança jurídica, contraditório e o devido processo legal. Em resumo, a isonomia estaria quebrada uma vez que estaria tratando todos os processos de uma mesma forma, desconsiderando suas desigualdades; a insegurança jurídica se daria pela falta de publicidade dos entendimentos de cada magistrado; quanto ao contraditório, a alegação seria a sua supressão ao não possibilitar às partes participarem do debate e do convencimento do juízo; e o desrespeito ao devido processo legal, por sua vez, decorreria do desrespeito a esses preceitos constitucionais referidos.  Devido à promulgação do CPC/2015, a ADI restou extinta sem apreciação do mérito. Atualmente o instituto encontra-se vigente com alterações em relação ao diploma processual anterior.  2.1.3. Súmula Vinculante  A Lei 11.417/06 regulamentou o procedimento para edição, cancelamento e revisão de súmula vinculante.   
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O gigantesco volume de autos que chegam ao Supremo Tribunal Federal, o levou a ser considerado umas das Cortes mais lentas do mundo. São tantos recursos que muitos casos prescrevem até antes de serem julgados.   Para reduzir esse quadro, uma alternativa foi proposta, a criação de um mecanismo para pacificar interpretações judiciais, de modo que os demais juízes e Tribunais do país possam seguir essa interpretação.  A vantagem para a duração do processo está no fato de que o julgador de primeira instância, sabendo de antemão, qual será o resultado daquela lide que lhe foi submetida, aplica as diretrizes da Corte Suprema máxima, desestimulando a proliferação de demandas idênticas e de recursos por todas as instâncias.   Sobre os recursos, Mancuso observa o seguinte:  A avalanche de recursos judiciais padronizados, iterativamente ofertados contra decisões judiciais igualmente repetitivas, lançadas em casos absolutamente análogos, responde por uma parcela significativa do assoreamento de processos nos Tribunais”. 21  Nessa linha, sustenta Shimura:  Essa total ausência de segurança jurídica, mínima que seja, conspira contra a celeridade processual e atinge diretamente a parte que tem razão. Isto é, a vinculação às súmulas leva à solução mais rápida dos litígios, poupando as partes de ônus injustificáveis, evitando o desperdício do tempo, o custo e energia de todos aqueles que militam no foro, assegurando ao jurisdicionado razoável duração do processo e os meios mais céleres na sua tramitação. 22  Lênio Streck, ao tratar da eficácia e celeridade que a sumula vinculante objetiva, manifesta que:                                                             21 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Súmula Vinculante e a EC. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Reforma do Judiciário: Primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 577. 22  SHIMURA, Sérgio Seiji. Súmula Vinculante. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Reforma do Judiciário: Primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 577. 
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Nada nos garante que a vinculação sumular terá o condão de desafogar a máquina judiciária. Há um equívoco dos que pensam que o emperramento dos processos será resolvido dessa maneira. Observe-se, como já dito anteriormente, que no direito norte-americano – tido e havido como modelo pelos que querem introduzir as modificações no nosso sistema – as decisões não são proferidas para que possam servir de precedentes para o futuro, mas sim, para solucionar os conflitos que chegam ao Judiciário. Por decorrência, a utilização do precedente em casos posteriores é uma decorrência incidental. Daí, transportando o problema para o nosso jurídico há que se perguntar: quem dirá (e como isto será feito) que o caso em julgamento – suscetível da aplicação do precedente sumular ou jurisprudencial vinculativo – é similar ao outro, que originou o precedente?23   Cabe lembrar que a sustentação de tese contrária à tese firmada em jurisprudência vinculativa, sem a devida argumentação no sentido da distinção do caso ou da superação, pode acarretar multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC/2015.  Para forçar a aplicação da tese fixada, o legislador previu uma ação específica para o caso de não cumprimento por autoridades judiciárias e administrativas, é a chamada Reclamação Constitucional, como prevê o §3º, do art. 103-A, da Constituição Federal.  O parágrafo § 1º do referido artigo indica expressamente o objetivo da súmula vinculante: A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.   Com isso, é possível concluir os dois objetivos da norma: proporcionar segurança jurídica ao sistema de justiça e, principalmente, como determina a EC/45, trazer maior presteza aos processos, afastando a análise de milhares de causas idênticas.                                                             23 STRECK, Lênio Luiz. Súmulas vinculantes: em busca de algumas projeções hermenêuticas. In SARLET, Ingo Wolfgang (Coord.). Jurisdição e direitos fundamentais: anuário 2004/2005. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, v. 1, Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul, p. 118-119. 
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Como será visto a seguir, essa tentativa de reduzir o volume de processos na última instância, ao que parece, vem dando resultado.  2.1.4. Repercussão Geral  Também na onda reformista para conferir uma razoável duração aos processos, outro dispositivo de relevo é aquele que trata do requisito da repercussão geral para admissão de recurso extraordinário.  A função dessa técnica é selecionar os recursos que devem ser conhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Somente os recursos que apresentem relevância do ponto de vista político, social ou jurídico serão conhecidos pela Corte.  Acerca da “repercussão geral” da qual deverá ser dotada o recurso extraordinário, aduzem Marinoni e Mitidiero:  A fim de caracterizar a existência de repercussão geral e, destarte, viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nosso legislador alçou mão de uma fórmula que conjuga relevância e transcendência (repercussão geral = relevância + transcendência). A questão debatida tem de ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, além de transcender para além do interesse subjetivo das partes na causa. Tem de contribuir, em outras palavras, para persecução da unidade do Direito no Estado Constitucional brasileiro, compatibilizando e/ou desenvolvendo soluções de problemas de ordem constitucional. Presente o binômio, caracterizada está a repercussão geral da controvérsia.24  Sobre a aplicação do instituto e a duração razoável do processo, os mesmos autores afirmam que:  Portanto, tem-se que o instituto da Repercussão Geral está em absoluta harmonia com o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, bem como com o direito fundamental à duração razoável do processo. Isso porque as partes somente terão que aguardar as delongas inerentes à tramitação do recurso extraordinário quando seu conhecimento pelo STF for necessário para a realização da unidade do Direito no Estado Constitucional brasileiro.25 
                                                           24 MARINONI, Luiz Guilherme; Mitidiero, Daniel. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p.33. 25 Op. cit. p. 17. 
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Com efeito, a repercussão geral, instituída pela Emenda da Reforma do Judiciário, é considerada como uma das principais responsáveis por reduzir o número de processos.  Ao que tudo indica, essa reforma nas regras processuais vem apresentando resultados positivos. Segundo dados recentes do Supremo Tribunal Federal, em dez anos houve redução de setenta por cento do estoque de processos. Em 2017, a média de duração dos processos solucionados apresentou redução de oito para sete meses. 26   Importante ressaltar que medidas internas do Tribunal também geraram impactos positivos, como a transformação de todo o acervo em processos eletrônicos, o uso da intimação eletrônica, os julgamentos não presenciais (o chamado Plenário Virtual) e o julgamento em bloco de causas menos complexas.  Conclusivamente, as reformas, ora examinadas, na realidade representaram uma macrorreforma, haja vista que produziram uma grande mudança de paradigmas no sistema jurídico brasileiro. Não resta dúvida de que muitas delas representaram avanços na tramitação do processo e na efetiva prestação da tutela jurisdicional. Contudo, necessário verificar se as inovações legislativas realmente reduziram o tempo médio do processo em todo o país e, principalmente, se a qualidade do pronunciamento está mantida.   2.2. Inovações trazidas pelo CPC/15 no tocante à celeridade  O Código de Processo Civil Brasileiro que entrou em vigor em 2016 é sem dúvidas fruto das aspirações contemporâneas do Direito, da necessidade de acompanhar a evolução social, tecnológica e científica, bem como da importância de se conformar o regramento infraconstitucional com a Constituição Democrática e com a Jurisprudência, entre outros fundamentos já ventilados nesse trabalho.                                                             26  Fonte: Número de processos em trâmite no STF caiu pela metade em nove anos, diz CNJ. Portal de notícias Consultor Jurídico. Matéria publicada em 27 de agosto de 2018. https://www.conjur.com.br/2018-ago-27/numero-processos-tramite-stf-caiu-metade-nove-anos. Acesso em 31/01/2019. 



32  

Diferentemente do Código Processual Civil de 1973, elaborado no período ditatorial, a novel legislação possui um perfil ideológico democrático e assegurador de garantias aos cidadãos em face do Estado, inclusive por ter incorporado normas da Constituição Federal de 1988.  Foram consagrados princípios para que o processo conduza a uma decisão justa, por meio de um procedimento alicerçado no contraditório, na igualdade e na razoável duração do processo, bem como na consensualidade, na fundamentação adequada das decisões, na publicidade dos atos e na importância da satisfação do julgado.  Entre as reiterações normativas constitucionais, o Código trouxe os ditames do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Brasileira, no bojo do seu art. 4º, ao afirmar que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.  Como aspecto evolutivo o recente Estatuto Processual Civil apresenta nova dimensão dos meios auto compositivos de resolução de conflitos, em que se inserem a figura dos mediadores e conciliadores, ambos com treinamento e vinculação aos Tribunais.  Além disso, melhora a técnica instrumental, com o aperfeiçoamento de institutos e sistematização do processo, apostando no cooperativismo e na postura dos sujeitos processuais para o alcance da justiça com efetividade. Sobre a cooperação dos sujeitos processuais, Mendes e Almeida comentam que:  Não há que se falar somente em um Estado-juiz que resolva a lide de um modo imparcial, mas, também, da imperiosa necessidade de serem observados os deveres de lealdade, boa-fé e cooperação por todos que, de qualquer forma, participam do processo para se permitir que alcance um resultado que o afaste da sucessão fria de atos e documentos, para torná-lo melhor no campo operacional e administrativo, de modo a promover uma prestação da tutela jurisdicional de qualidade.27                                                            27 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; SILVA, Larissa Pochmann da; ALMEIDA, Marcelo Pereira de (Coord.). Novo Código de Processo Civil comparado e anotado. 3.ed. Rio de Janeiro: GZ, 2016, p. 8. 
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Na Exposição de Motivos do CPC/2015 28  a Comissão defendeu a imperiosidade de um novo Código, ao assentar que   o enfraquecimento da coesão entre as normas processuais foi uma consequência natural do método consistente em se incluírem, aos poucos, alterações no CPC, comprometendo a sua forma sistemática. A complexidade resultante desse processo confunde-se, até certo ponto, com essa desorganização, comprometendo a celeridade;   Em outro ponto, afirmou que  o novo Código de Processo Civil tem o potencial de gerar um processo mais célere, mais justo, porque mais rente às necessidades sociais e muito menos complexo. (...) ausência de celeridade, sob certo ângulo, é ausência de justiça.  No seu texto, o Código vigente deu tratamento adequado aos casos repetitivos, com a criação do incidente de resolução de demandas repetitivas e com a reorganização dos recursos repetitivos. Ainda reduziu as hipóteses do recurso do agravo de instrumento e realçou a aposta na autocomposição.  Em linhas gerais, o novo CPC é democrático, altamente técnico e empreendeu modificações consideráveis no Direito Processual. Comparado com o anterior é um Código bem melhor, porque construído para os novos tempos.  2.2.1. A audiência de conciliação e mediação  A recente legislação processual civil, como forma de aperfeiçoamento do acesso à justiça, trouxe a imperiosidade da realização de audiência de conciliação ou mediação, nos termos do artigo 334, colocando em prática o norte traçado pelo artigo 3º, § 3º, que versa que “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.                                                             28 Fonte: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf. Acesso em 13/02/2019. 
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Sobre o art. 3º, Müller destaca que:  Esta verdadeira orientação e política pública vem na esteira da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que tratou de fixar aportes mais modernos a respeito dos meios alternativos para a solução de controvérsias. Cada um dos meios alternativos (negociação, conciliação, mediação, dentre outros) são portas de acesso à justiça, sem exclusão dos demais canais de pacificação de conflitos, daí a razão de se defender como política pública a implantação do denominado Sistema Multiportas29.  De forma muito conveniente a primeira audiência do processo foi movida para o início do procedimento, antes da apresentação da defesa do réu. É o momento menos convulsionado em que as partes poderão se encontrar para dialogar e, quem sabe, resolverem a questão.   No antigo Código de Processo Civil, a primeira audiência se realizava após a apresentação da defesa, com a litigiosidade em seu ápice, devido aos exaustivos contra argumentos apresentados pelo réu, além de eventual reconvenção.  Nota-se, portanto, um grande esforço do Poder Judiciário para incentivar a autocomposição e a implementar uma cultura de pacificação no Brasil.  Outro ponto importante abordou o art. 165 do CPC/15 que prevê:  Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição.   O conciliador e o mediador foram expressamente incluídos como auxiliares da justiça (art. 149 do CPC/2015), tal a função de extrema relevância que desempenham no processo.                                                             29  MÜLLER. Julio Guilherme. A Negociação no novo Código de Processo Civil: novas perspectivas para a conciliação, para a mediação e para as convenções processuais. In: ALVIM, Thereza Arruda (Coord.). O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Disponível em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-6715-4/epubcfi/6/36. Acesso em 07 de fevereiro de 2019. 



35  

Traduzindo a inegável importância que Código atribui aos meios consensuais de resolução dos conflitos, o não comparecimento da parte à audiência de conciliação ou de mediação constitui “ato atentatório à dignidade da justiça”, conforme o parágrafo 8º do artigo 334, com cominação de multa ao ausente de até 2% da vantagem econômica visada pelo autor ou do valor da causa.  Cabe também salientar que o advogado tradicional, formado para falar pelas partes, para defender, representar, persuadir, argumentar, saber as respostas e resolver os problemas dos clientes, precisará, num processo de mediação, desconstruir e se reconstruir como profissional.  Por fim, sobre a falta de espaços para diálogo e resolução de conflitos na sociedade, Boaventura Souza Santos ensina que:  é preciso admitir e construir espaços sociais públicos legítimos para que haja a atuação dos participantes em conflito com a construção de praticas democráticas, não exclusivamente sob a responsabilidade de juristas. Sob essa perspectiva cumpre reconhecer a importância da figura do mediador, independente da modalidade, enquanto facilitador do diálogo e propulsor do entendimento das pessoas no procedimento de mediação; mais do que isso enquanto ser, humano e sensível, que serve de instrumento na busca pela paz.30  2.2.2. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas  Dentre todos os mecanismos criados, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, introduzido no ordenamento pelo novo Código de Processo Civil de 2015, é o que mais se propôs a combater a morosidade na tramitação das ações repetitivas que congestionam a Justiça. Outras soluções para esse propósito é o negócio Jurídico processual, o Incidente de Assunção de Competência, a calendarização, etc.  Trata-se de um incidente processual destinado a julgar um determinado “caso piloto” e estabelecer um precedente de eficácia vinculante dentro dos limites                                                            30 ALBERTON, Genacéia da Silva. Repensando a jurisdição conflitual. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 4, n. 1, p. 53-98, jan./dez. 2009, p.88. 
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territoriais do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal onde ele foi julgado.  O que se pretende é estabelecer a tese jurídica para que se dê soluções idênticas a todos os outros processos que se enquadrem na mesma discussão.  Tal como ocorre com a tese definida em julgamento de recursos repetitivos, a decisão proferida no IRDR servirá de parâmetro para o julgamento de todos os processos, seja aqueles em tramitação ou os que venham a tramitar na jurisdição do respectivo tribunal. Havendo admissão do incidente, todos os processos que tratam do tema ficam suspensos aguardando o posicionamento do tribunal.  Ademais, o acórdão passará a ter força de “lei” em relação à questão jurídica. O papel do julgador será de verificar se o caso que lhe é submetido é idêntico ou não à tese ditada pelo tribunal. Caso um juiz não aplique a tese definida no IRDR, será cabível reclamação para que o tribunal faça valer a sua decisão.  Sobre o julgamento e os efeitos do incidente, Theodoro Júnior argumenta que:  O incidente de resolução de demandas repetitivas não reúne ações singulares já propostas ou por propor. Seu objetivo é apenas estabelecer a tese de direito a ser aplicada em outros processos, cuja existência não desaparece, visto que apenas se suspendem temporariamente e, após, haverão de sujeitar-se a sentenças, caso a caso, pelos diferentes juízes que detêm a competência para pronunciá-las. O que, momentaneamente, aproxima as diferentes ações é apenas a necessidade de aguardar o estabelecimento da tese de direito de aplicação comum e obrigatória a todas elas. A resolução individual de cada uma das demandas, porém continuará ocorrendo em sentenças próprias, que poderão ser de sentido final diverso, por imposição de quadro fático distinto. De forma alguma, entretanto, poderá ignorar a tese de direito uniformizada pelo tribunal do incidente, se o litígio, de alguma forma, se situar na área de incidência da referida tese.31  Assim, conclui-se que a inovação trazida por essa técnica processual busca atender o anseio de uma prestação jurisdicional mais célere e segura, por meio da uniformização dos julgados. 
                                                           31  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 47 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.906. 
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 Todavia, merece destaque o alerta do professor Aluisio Mendes no sentido de que a melhoria do sistema de Justiça exige outras soluções além do IRDR:  O Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas não pode ser visto como uma solução mágica e única para os problemas que aflingem o tratamento dos litígios no Brasil. É preciso compreende-lo, em primeiro lugar, dentro de um conjunto de instrumentos no seio do Direito Processual Coletivo, ao lado das ações coletivas e dos meios adequados e consensuais de resolução coletivas das lides, e dialoga com soluções dentro de todo o Direito Processual, bem como com modificações estruturais, de gestão em culturais. 32   Resta claro que o melhor caminho viável é a utilização efetiva de todos os mecanismos processuais e extraprocessuais trazidos pelas legislações recentes.                                                                                32 MENDES, Aluísio G. de Castro. Incidente de Resolução De Demandas Repetitivas. Rio de Janeiro. Ed. Forense, 2017. 
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3 – EM BUSCA DE CRITÉRIOS PARA CONFIGURAÇÃO DE UM PROCESSO COM DURAÇÃO RAZOÁVEL  3.1. A difícil conceituação de duração “razoável”  Se por um lado é muito difundida necessidade de um processo mais simples e célere, de outro, apresenta-se uma barreira difícil barreira quanto aos critérios objetivos que devem ser utilizados para configuração de um processo moroso e, ao contrário, de um processo com duração razoável.  Certo é que a indefinição normativa reduz o campo de aplicação do preceito constitucional da razoável duração do processo, deixando uma margem discricionária muito ampla para o julgador.  Devido à subjetividade do termo razoável, torna-se difícil a tarefa de valorar o tempo de modo a concluir, de forma minimamente objetiva, que houve violação ao preceito constitucional da razoável duração do processo.  Trata-se de um conceito jurídico indeterminado ou aberto, no qual o legislador fornece apenas uma orientação genérica, cabendo a cada julgador, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e com o sistema jurídico positivado, delinear os contornos da norma legal.  Sobre essa problemática que pertence ao campo da lingüística e da hermenêutica, Barbosa Moreira assevera que  nem sempre convém, e às vezes é impossível, que a lei delimite com traços de absoluta nitidez o campo de incidência de uma regra jurídica, isto é, que descreva em termos pormenorizados e exaustivos todas as situações fáticas a que há de ligar-se este ou aquele efeito no mundo jurídico.33  De modo geral, há um consenso de que a garantia à razoável duração do processo traduz o direito a um processo sem dilações indevidas. Para isso, o                                                            33  MOREIRA. José Carlos Barbosa. Regras de experiência e conceitos juridicamente indeterminados. In Temas de direito processual. São Paulo: Ed. Saraiva, 1988, p.64. 
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impulso oficial deve acontecer tempestivamente, a marcha processual deve ser respeitada, os prazos devem ser cumpridos e deve haver efetiva colaboração de todos.   Sobre a duração razoável, Gisele Goes afirma que:  representa o processo sem dilações indevidas, em que o magistrado como ator principal deve agir imediatamente, não ser omisso e interpretar a lei, buscando sempre o sentido mais econômico, adaptando o procedimento, quando viável: Esse é o alicerce sobre o qual deve estar assentado o processo civil brasileiro. 34  Sob outro aspecto, não pode ser vista como um conceito estático, mas sim dinâmico, pois é certo que situações mais complexas corresponderão a processos mais demorados, e casos mais simples, serão resolvidos em menos tempo.  Em que pese a indeterminação conceitual, a aplicação concreta da norma exige a consideração de critérios racionais, pois no sistema jurídico brasileiro não há como um julgador considerar que determinado processo foi moroso sem sustentar seus argumentos com parâmetros lógicos e científicos.   É pacifico no Brasil o entendimento, na doutrina e nos tribunais, acerca da existência de responsabilidade estatal no exercício da função administrativa, entretanto, quando se trata do exercício da atividade jurisdicional, não há a mesma concordância. Em outras palavras, ainda que as demandas prolonguem-se por extenso período, causando aos envolvidos frustração, angústia, insatisfação e diversos prejuízos de natureza material, a justiça brasileira rechaça a possibilidade de responsabilização do Estado.  Nesse sentido, Di Pietro salienta que:  A jurisprudência brasileira, como regra, não aceita a responsabilidade do Estado por atos jurisdicionais, o que é lamentável porque podem existir erros flagrantes não só em decisões 
                                                           34 GÓES, Gisele Santos Fernandes. Razoável duração do processo. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim  et  al.  (coord.).  Reforma do Judiciário. São Paulo: RT, 2005, p. 266-267. 
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criminais, em relação às quais a Constituição adotou a tese da responsabilidade, como também nas áreas cível e trabalhista. 35  No julgamento paradigmático houve a explicação para que não haja condenação do Estado:  No acórdão objeto do recurso extraordinário ficou acentuado que o Estado não é civilmente responsável pelos atos do Poder Judiciário, a não ser nos casos expressamente declarados em lei, porquanto a administração da justiça é um dos privilégios da soberania. Assim, pela demora da decisão de uma causa responde civilmente o Juiz, quando incorrer em dolo ou fraude, ou ainda sem justo motivo recusar, omitir ou retardar medidas que deve ordenar de oficio ou a requerimento da parte (art. 121 do Cod. Proc. Civil) Além disso, na espécie não se trata de responsabilidade civil decorrente de revisão criminal (art. 630 e seus parágrafos do Cod. de Processo Penal. 36  Nesse sentido, em acórdão mais recente, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a posição e esclareceu:  a responsabilidade objetiva do Estado por erros judiciais seria contrastar com a própria qualidade de Poder que permeia os órgãos judiciários, pois, ao exercer função que dimana da própria soberania, qual seja, decidir em última instância sobre a atributividade das normas, não iguala-se o juiz ao administrador que, ao revés, exerce atos de execução lastreados pela legalidade, o que permite o amplo controle da atividade administrativa e a direta responsabilidade do Estado pelo funcionamento deletério do serviço público37.  Todavia, no ano passado, em uma inovadora decisão, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade do Estado do Amazonas pela excessiva demora em determinar a citação de um devedor de alimentos. Para o relator Og Fernandes, "a demora na entrega da prestação jurisdicional, assim, caracteriza uma falha que pode gerar responsabilização do Estado, mas não diretamente do magistrado atuante na causa".38                                                             35 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 23.ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 663-664. 36 BRASIL, STF - RE: 70121 MG, Relator: ALIOMAR BALEEIRO. Data de Julgamento: 13/10/1971, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DJ 30-03-1973. 37  BRASIL, STF - RE: 228035 SC, Relator: Min. CARLOS VELLOSO, Data de Julgamento: 25/10/2003, Data de Publicação: DJ 19/11/2003. 38 BRASIL, STJ - REsp: 1383776 AM 2013/0140568-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2018. 
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Representando os doutrinadores favoráveis à responsabilização do Estado, José Delgado pontua que “a demora na prestação jurisdicional, bem como, as demais modalidades tratadas, cai no conceito de serviço público imperfeito”. E prossegue:  Verificada a demora quer por indolência do juiz, quer pelo não provimento adequado do bom funcionamento da justiça, quer pela omissão de prestar, de agir, quando devia, de zelar pela manutenção do bem ou pela execução do serviço público jurisdicional, que por fraude, dolo ou culpa, cabe ao Estado o dever de ressarcir o prejudicado pela imperfeita prestação da atividade jurisdicional, em virtude do risco administrativo, adotado pelo art. 37, §6º da Constituição Federal. 39  Voltando ao tema central, talvez realmente seja muito difícil estabelecer critérios objetivos, sobretudo quando se está lidando com conflitos humanos, absolutamente subjetivos e complexos.   De qualquer forma, é preciso haver algum limite temporal, pois como adverte Aury Lopes Jr. “as pessoas têm o direito de saber, de antemão e com precisão, qual é o tempo máximo que poderá durar um processo concreto”.40   Portanto, há de um lado, a necessidade de que a marcha processual avance e se encerre respeitando os prazos estabelecidos em lei, de outro, casos complexos que demandam tempo e contingente.  3.2. Prazos fixos ou variáveis  Sabe-se que os prazos referentes aos atos praticados pelos juízes e auxiliares da justiça são considerados impróprios; uma vez desrespeitados, não geram qualquer consequência no processo, o que, sob a ótica da efetividade do processo, é muito ruim.                                                             39 DELGADO, José Augusto. A demora na entrega da prestação jurisdicional. Responsabilidade do Estado. Indenização. Informativo Jurídico da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, v. l0, n. 2, p. 89-203, jul/dez, 1998, pag.1238.  40 LOPES JR. apud NICOLITT, André Luiz. A duração razoável do processo. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2006, pag.74.  
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Sobre a letra “morta” da lei, Carlos Maximiliano lembra que:  deve-se, sempre que possível, atribuir algum efeito útil às palavras constantes da lei, os prazos nela previstos estão lá para serem observados. Acreditar que o juiz pode desrespeitar os prazos a ele destinados vai de encontro à garantia constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988). 41   Do mesmo modo, a maior parte da doutrina entende que não se aplica aos magistrados a regra da preclusão temporal, que existe para evitar a perpetuação do processo. Sobre isso, comenta Fredie Didier que:  A preclusão é essencial para o desenrolar do processo, pois além de estruturá-lo,  tem  os  poderes  de  limitar  as  regras  do  formalismo  processual;  dos  abusos  das partes e do juiz, tendo em vista as faculdades a elas concedidas e obstrui que questões já observadas pelos magistrados sejam revistas, e logo, torna-se todo o procedimento concreto e seguro. 42  Ampliando o assunto dos prazos, há quem sugira um sistema com prazo máximo fixo, considerado o somatório de todos prazos estabelecidos pela lei. É o que defende, por exemplo, Fernando Gajardoni:  Apesar de corrermos o risco de ser tachados de ortodoxos, a nosso ver, em sistemas processuais preclusivos e de prazos majoritariamente peremptórios como o nosso, o tempo ideal do processo é aquele resultante do somatório dos prazos fixados no Código de Processo Civil para o cumprimento de todos os atos que compõem o procedimento, mais o tempo de trânsito em julgado dos autos. Eventuais razões que levem a uma duração que exceda o prazo fixado previamente pelo legislador, com base no direito a ser protegido, deve se fundar em um interesse jurídico superior, que permita justificar o quebramento da previsão contida na norma processual, no qual se inclui a alegação de excesso de demanda. 43  Contra a fixação de prazos, Hoffman tempera que   
                                                           41 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 16. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. P. 251. 42 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 17. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 213. 43 GAJARDONI,Fernando da Fonseca. Técnicas de aceleração do processo. São Paulo: Lemos & Cruz,2003,p.59/60. 
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“o estabelecimento de um tempo mínimo ou máximo para a conclusão do processo, pode não ser a alternativa mais correta, já que pode “viciar a formação do processo ou forçar sua conclusão, aceitando a duração limitada como um fim em si mesmo e não mais um princípio a ser observado”. 44   Nessa linha, Cruz e Tucci45 considera “impossível estabelecer uma regra, a priori, capaz de aferir se essa garantia foi respeitada ou violada, o que depende das circunstâncias de cada caso concreto”.   Boaventura de Souza Santos desenvolveu uma pesquisa sobre a Justiça portuguesa procurando estabelecer qual seria a duração do processo, se todos os prazos do CPC português fossem respeitados. A conclusão que se chegou é que, se tudo correr bem, o processo deve durar 180 dias, o que na maioria das vezes acaba não acontecendo.46  Seguindo a idéia de Boaventura, é possível a seguir verificar qual é o prazo mínimo que um processo dura no Brasil, em primeira instância, considerando o respeito a todos os prazos do CPC, em uma ação pelo rito comum, sem nenhuma intercorrência ou particularidade que obste o seu andamento.  - 5 dias para a serventia processar e encaminhar para conclusão (art.228); - 10 dias para o magistrado proferir decisão interlocutória (art.226,II); - 5 dias para a serventia publicar e citar o réu; - 30 dias de antecedência para designação de audiência, para a parte (art.334); - 5 dias para a serventia processar e publicar (art.228); - 15 dias para parte contestar (art.335); - 5 dias para a serventia processar e encaminhar para conclusão (art. 228); - 10 dias para o magistrado proferir decisão interlocutória (art.226,II); - 5 dias para a serventia processar e publicar (art.228);                                                            44 HOFFMAN, Paulo. O direito à razoável duração do processo e a experiência italiana. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Reforma do Judiciário: Primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 577. 45 TUCCI, José Rogério Cruz. Garantia do processo sem dilações indevidas (responsabilidade do Estado pela intempestividade da prestação jurisdicional)”,  in  Temas  atuais  de  Direito  Processual  Civil,  ed.  Del  Rey, Belo Horizonte, 2001, pág.173. 46 SANTOS, Boaventura de Sousa; MARQUES, Maria Manuel Leitão; PEDROSO, João; FERREIRA, Pedro Lopes. Os tribunais nas sociedades contemporâneas: o caso português. Portugal: Centro de Estudos Judiciários e Edições Afrontamento, 1996, p.310. 
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- 15 dias para parte juntar rol de testemunhas (art.357,§3º); - 5 dias para a serventia processar e encaminhar para conclusão (art.228); - 10 dias para o magistrado proferir decisão interlocutória (art.226,II); - 5 dias para a serventia processar e publicar (art.228); - 30 dias de antecedência para designação de audiência, para a parte (art.334); - 15 dias para a parte apresentar alegações finais (art.454, §3º); - 5 dias para a serventia processar e encaminhar para conclusão (art.228); - 30 (trinta) dias para prolação da sentença (art.226,III); - 5 dias para a serventia processar e publicar (art.228);   Com a soma de todos os prazos, chega-se à conclusão de que a duração mínima de uma ação no Brasil é de 210 (duzentos e dez) dias, tempo superior ao de Portugal e que está muito longe de ser atendido no dia a dia dos fóruns.  3.3. Critérios utilizados pela Corte Europeia  Conforme pode ser observado nas legislações elencadas no item 1.3, embora diversas prevejam a razoável duração do processo, nenhuma delas traz parâmetros objetivos para a configuração do que seria um processo com uma duração não razoável.  A Corte Europeia de Direitos do Homem tem competência para julgar casos de violação às garantias previstas em sua Convenção cometida por Estado Membro. Além de ser um dos primeiros diplomas a tratar do assunto, como já foi dito, fornece relevantes parâmetros concretos e delimitadores dos contornos do direito à razoável duração dos processos. É a fonte mais rica sobre o tema.  Tais critérios objetivos oferecem um maior balizamento interpretativo para a “doutrina do não-prazo”, também adotada pela Corte Européia. A importância da utilização desses standards é patente: por um lado, possibilitam a redução do arbítrio judicial ao limitar de certa forma a análise meramente casuística vinculando, inclusive, a motivação das decisões; por outro, tornam factível o enfrentamento da celeuma a partir da riqueza interpretativa que o tema requer, em virtude da complexidade47.                                                            47 RAMOS, Carlos Henrique. A Duração Razoável do Processo. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2006, p. 88. 
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 Compulsando estudos que se debruçaram sobre a jurisprudência da Corte, em casos de alegação de demora na tutela jurisdicional, é possível concluir a avaliação dos seguintes critérios principais:  a - Complexidade do assunto; b - Comportamento dos litigantes e seus procuradores; c - Atuação do órgão jurisdicional; d – A importância da causa para o autor e – O contexto do processo  Os critérios objetivos são divididos em dois grupos: os comuns, aqueles sempre avaliados pela Corte, compreendidos pela complexidade do assunto, o comportamento das partes e a atuação das autoridades; e os facultativos, a depender do caso concreto, que avalia a importância da causa para o interessado, a relevância dos fatos para um grande número de pessoas, o elevado volume de capital envolvido e a iminência de falecimento do jurisdicionado.  É natural que a duração do processo sofra diversas influências e que, mesmo sem qualquer desrespeito à lei, fuja ao tempo esperado e nem por isso possa ser considerado desarrazoado. Maior complexidade dos fatos, das provas, dificuldades de localização das testemunhas, falecimentos, são apenas alguns fatores que podem provocar um atraso maior no processo. Em certa medida o retardamento é até recomendável em nome da segurança jurídica.  3.3.1. Complexidade da causa  A complexidade processual merece destaque por ser um dos fatores que mais podem tornar a entrega da prestação jurisdicional lenta. São tantos os caminhos que o processo judicial pode percorrer que muitas vezes parece não vai ter fim. Imagine uma ação (falência p.e.) em que há litisconsórcios ativo e passivo, inúmeros pedidos, incidentes, intervenções, comunicações, recursos. Tudo isso na prática se mostra um grande nó difícil de ser desatado.  
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É possível identificar complexidades decorrentes de circunstâncias fáticas ou jurídicas. Uma causa pode apresentar-se simples em sua dimensão fática, todavia, extremamente complexa em relação ao direito material e processual a ser aplicado.   Embora seja natural que a complexidade da causa ocasione maior demora na tramitação de algumas causas, tal argumento, apesar de relevante, não tem sido aceito pela Corte Europeia como justificadora da demora48, uma vez que cabe à administração da Justiça se organizar para dar conta de todas as demandas.  Vale lembrar, que todos os órgãos da administração pública brasileira, inclusive o Poder Judiciário, estão sujeitos ao princípio constitucional da eficiência, que nas palavras de Moraes,   (...) impõe à Administração Pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social. 49  3.3.2. Conduta do litigante  Quanto ao segundo aspecto a ser analisado, a conduta do litigante vítima da violação, a Corte Europeia tem sustentado que eventual contribuição da parte, que não se desincumbiu do ônus de praticar tempestivamente seus atos próprios, não exime, a priori, a responsabilidade do Estado. Dado que, tanto na esfera cível como na criminal, vigora o princípio do impulso oficial, pelo qual compete ao juiz, uma vez instaurada a relação processual, mover o procedimento até que se finde a instância. Por isso, o juiz-Estado tem o dever de tomar iniciativa para compelir a parte a dar o regular andamento no processo. O dever de vigilância da adequada condução faz parte do princípio.                                                            48  Casos Scuderi, de 24 ago/1993 e Massa, de 24 ago/1993, dentre outros, op cit. SCHENCK, Leonardo Faria. Notas sobre o 'modus operandi' das Cortes Europeia e Interamericana para a aferição das violações do direito à razoável duração dos processos. Revista Eletrônica de Direito Processual (REDP), v. 11ª Ed., 2013, p. 295. 49 MORAES, Alexandre de. Reforma Administrativa: Emenda Constitucional nº 19/98. 3. ed., São Paulo : Atlas, 1999, p. 30. 
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 Noutro giro, a inércia do jurisdicionado é um fator negativo que deve ser combatido pelo ordenamento jurídico, nos casos que o comportamento ostente, nitidamente, caráter obstrucionista e de má fé. Para a referida Corte, caso isso ocorra, haverá o rompimento do nexo causal afastando a responsabilidade do Estado.   A figura da litigância de má-fé, prevista no art. 80 do Código de Processo Civil brasileiro, exerce um papel imprescindível frente comportamentos desleais e abusivos da parte, buscando impedir a resistência injustificada ao andamento processual e a interposição de recursos meramente protelatórios.  Humberto Theodoro Júnior defende que:  No sistema democrático de processo, o resultado da prestação jurisdicional é gerado pelo esforço conjunto de todos os sujeitos processuais, inclusive, pois, do autor e do réu. Não basta que o juiz se comporte eticamente. O mesmo padrão de conduta há de ser observado pelas partes e seus advogados. Já advertia PLATÃO: não pode haver justiça sem homens justos.50  Quando a conduta da parte se subsumir alguma das hipóteses legais do mencionado artigo, deve ser aplicada a multa pecuniária do art. 81 do CPC/15, no patamar de 1% até 10% do valor da causa, forçando que o litigante renitente passe a cumprir suas obrigações e ressarça o litigante prejudicado.  Assim o legislador pátrio pretendeu combater os atos ímprobos e garantir que a finalidade do processo seja alcançada num prazo razoável.  3.3.3. Comportamento das autoridades  
                                                           50  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Boa-fé e processo – princípios éticos na repressão à litigância de má-fé – papel do juiz. Revista Jurídica. São Paulo. Junho. v. 368. 2008. p. 09. Disponível em:  http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Humberto%20Theodoro%20J%C3%BAnior(3)formatado.pdf. Acesso em 14/02/2019. 
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Neste terceiro critério de objetivação, têm sido levadas em consideração pela Corte, tanto as dilações causadas pelo órgão jurisdicional e seus membros, quanto dos demais poderes públicos e seus integrantes. Desse modo, o postulado da duração razoável é incumbência não só do judiciário, mas de todos os entes públicos.  De outro modo, a morosidade creditada ao Estado pode ter dois vieses, um organizacional e outro funcional. O primeiro se refere ao reduzido número de juízes e auxiliares, estruturas físicas inadequadas e falta de qualificação; já o segundo, está relacionado à falta de diligencia, ou mesmo negligência, do juízo.   Nicolitt51 subdivide as dilações funcionais em duas espécies: a hiperatividade inútil e as paralisações procedimentais injustificadas. Segundo ele, muitas vezes os atrasos decorrem da realização de atos que tratam de questões secundárias que orbitam a causa, e não do mérito propriamente dito.  Já as outras paralisações são por inércia de quem deveria dar andamento.  3.3.4. Contexto do processo  Primeiramente, deve-se ter mente que é possível que situações adversas extremas possam causar uma dilação anormal do processo. É o caso, por exemplo, do acontecimento de uma catástrofe natural que destrua os processos ou as vias que levam os servidores aos fóruns e tribunais. Em casos excepcionais desse tipo, a duração razoável do procedimento judicial pode ser prejudicada de modo irremediável.  Desta forma, a jurisprudência entende que, em certa medida, o contexto precisa ser considerado, embora, em grande parte das vezes, a situação não seja transitória ou excepcional, mas sim de ineficiência do sistema de justiça, devido ao insuficiente de funcionários, instalações inadequadas e atraso tecnológico.  
                                                           51 NICOLITT, André Luiz. Op. cit. p. 85 
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A relevância dos fatos para um elevado número de pessoas também já foi levada em consideração na Corte para determinação da responsabilização, assim como o volume financeiro envolvido e a iminência de morte do litigante52.  3.3.5. Importância do litígio para o interessado  O conteúdo material debatido no processo é considerado de maior ou menor importância a depender do enquadramento em uma das quatro classes: i) penal, ii) sobre o estado e a capacidade das pessoas, iii) trabalho e seguridade social e iv) todos os não incluídos nas hipóteses anteriores.   Evidentemente que a demora da tutela jurisdicional é muito mais gravosa para um inocente que está preso ou respondendo um processo criminal, do que para uma pessoa que fez uma compra pela internet e não recebeu o produto. Tais fatores são considerados e influenciam na sanção do Estado-membro.   É com a conjugação de todos esses critérios, comuns ou facultativos, que a Corte Europeia avalia as hipóteses concretas e aplica sua sanção. Com isso, assegura a defesa da duração razoável do processo, fazendo valer o disposto no art. 6º, I, da sua Convenção.   Nicolitt53 explica que o Tribunal Europeu faz a análise da alegada violação em três passos: primeiro é verificado o tempo total do processo e se há patente prolongamento. Não havendo sinalização clara de que o lapso temporal é excessivo, de acordo com os limites jurisprudenciais, a causa é encerrada. Havendo sinais evidentes de lentidão, passasse a observação dos critérios objetivos em busca de alguma causa justificadora ou atenuante. Por fim, há o pronunciamento sobre o pedido formulado, que costuma ser uma reparação pecuniária por danos patrimoniais e extrapatrimoniais.  3.4. Proposta de outro critério: duração média dos processos                                                             52 Caso X contra a França, de 31 mar. 1992. Op. cit. SCHENCK, Leonardo Faria. p. 297. 53 NICOLITT, André Luiz. Op. cit, p. 85. 
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 Diante do que foi visto até aqui, conclui-se importantíssima a compreensão do que é um processo com duração razoável, pois do contrário, o instituto padece de aplicação.   Os critérios configuradores existentes na doutrina e jurisprudência, brasileira e estrangeira, se mostram incapazes de estabelecer, de forma apriorística, o descumprimento da norma que determina a célere tramitação dos processos. Exige-se, invariavelmente, uma análise casuística, complexa e posterior à violação do direito.   Diante disso, o presente estudo pretende contribuir com a problemática fornecendo outro método para avaliação das causas: a comparação entre médias aritméticas. Explica-se.   A média aritmética é uma das medidas matemáticas mais utilizadas no cotidiano. Suas aplicações são as mais variadas, estando presente até mesmo na seara jurídica, como no cálculo para concessão de benefícios previdenciários e nos estudos estatísticos para regulamentação de mercados. Ela se dá pelo resultado da divisão da soma dos números dados pela quantidade de números somados.     Trazendo para o tema do presente estudo, é possível utilizar esse recurso para identificar o tempo médio de tramitação dos processos em uma determinada região, Circunscrição ou Vara judicial. Com base no resultado total, é possível comparar e verificar se um processo específico está acima ou abaixo do tempo razoável54.   Naturalmente não se trata de um critério totalmente preciso, haja vista cada causa possui particularidades próprias que demandam maior ou menor tempo de tramitação. De modo que uma ação pode estar com duração superior à média, mas por suas características, estar tramitando em tempo razoável.   
                                                           54 Segundo o dicionário Priberam, razoável significa moderado, médio, aceitável, comedido, justo. Fonte: https://dicionario.priberam.org/razoavel. Acesso em 15/02/2019. 
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Em que pese essa distorção, o uso do critério não precisa ser totalmente descartado. Em uma pesquisa que pretenda identificar causas morosas, a análise pode ser realizada em duas etapas: na primeira, separa-se todas as ações com duração abaixo da média em uma Vara e, na segunda, aplica-se os critérios existentes na doutrina e jurisprudência. Todavia, não foi essa a metodologia utilizada na presente pesquisa.   Como será visto no último capítulo, optou-se por utilizar médias em comparação com médias, e não uma só amostra em comparação com a média. Em outras palavras, não se buscou identificar se uma ação específica possui duração razoável, mas sim se uma Vara Cível está lenta em comparação com as outras Varas Cíveis existentes na Comarca.   Dessa forma, a idiossincrasia de cada caso acaba diluída entre o total de amostras pesquisadas, possibilitando resultados mais precisos.                      



52  

4 – DIREITO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  À primeira vista, Direito e Tecnologia são ciências que possuem poucas semelhanças, sempre foram estudadas e concebidas isoladamente, como ramos distantes do conhecimento. Todavia, uma nova forma de fazer Ciência vem com a ênfase na multidisciplinaridade, modificando o desenvolvimento até então isolado do Direito e da Tecnologia. É um movimento no qual a ciência jurídica é retardatária.   Harvey55 comenta que:  A Ciência Moderna foi fundamentando-se no conhecimento voltado à especialização e à disciplinarização, baseada no rigor científico que, por sua vez, tornou-a refém das rígidas fronteiras que ela mesma produziu, impedindo avanços inerentes à complexidade do mundo real, que exige um olhar subjetivo, plural e flexível.  As conseqüências desse movimento são sentidas no ramo jurídico. Atualmente percebe-se o surgimento de novas disciplinas que unem constantemente duas originais, como Direito e Estatística, Direito e Internet, Direito e Tecnologia da Informação, dentre tantas outras.   4.1. Paradigma tecnológico informacional  A partir dos avanços na microeletrônica e telecomunicações, na primeira metade do século XX, e da revolução provocada pela internet, a civilização se viu diante de um novo paradigma, no qual o sistema social e econômico se assenta sobre bases tecnológicas computacionais. A este novo formato de organização social, com forte incremento das relações de produção e interação social convencionou-se chamar de Sociedade da Informação.   Embora tenha surgido no século passado, sua influencia na vida em sociedade se encontra em franca expansão, instigando cada vez mais os debates 
                                                           55  HARVEY, D. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 2000. p.349. Disponível em https://www.passeidireto.com/arquivo/6184511/david-harvey---a-condicao-pos-moderna-livro-ompleto.  Acesso em 14/02/2019. 
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acerca dos seus efeitos e seus limites. É inegável o poder avassalador da tecnologia no cotidiano das pessoas, de modo que não há como não utilizá-la.  Manuel Castells56, comentando o ponto, afirma que :  A revolução da tecnologia da informação motivou o surgimento do informacionalismo como a base material de uma nova sociedade. No informacionalismo, a geração de riqueza, o exercício do poder e a criação de códigos culturais passaram a depender da capacidade tecnológica das sociedades e dos indivíduos, sendo a tecnologia da informação o elemento principal desta capacidade. A tecnologia da informação tornou-se ferramenta indispensável para a implantação efetiva dos processos de reestruturação socioeconômica. De especial importância, foi seu papel ao possibilitar a formação de redes como modo dinâmico e auto-expansível de organização da atividade humana. Essa lógica preponderante de redes transforma todos os domínios da vida social e econômica.  É neste contexto, da tecnologia como base de uma nova sociedade, que se deve refletir e até mesmo incentivar as aplicações no campo do Direito, sobretudo no tocante à tramitação dos processos judiciais e possíveis soluções para eliminação dos entraves que atrasam a prestação da tutela.  As mudanças trazidas na sociedade pela incorporação de soluções tecnológicas impactam praticamente todos os mercados de trabalhos. No Direito, há quem diga que a máquina poderá substituir a própria figura do advogado. Neste cenário de transformações significativas, há a necessidade de realização de estudos aprofundados para acomodar a ordem jurídica atual como o Direito do futuro.   Da mesma forma, a alteração do papel dos profissionais do Direito também exige uma reflexão urgente sobre o modo como os operadores da área são preparados para tais desafios. O ensino jurídico tem um grande e necessário desafio: adequar-se às soluções tecnológicas. Há a necessidade de preparar desde os estudantes na faculdade até os desembargadores para que sejam capazes de dominar e lidar com as tecnologias existentes, preparando-os profissionais para essa nova realidade. As universidades precisam urgentemente adequar suas grades                                                            56 CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. Vol. 1. A Sociedade em Rede. Tradução de Ronei de Venancio Majer. 6ª ed. 14ª reimpressão. São Paulo: Paz e Terra, 2011, p.41. 
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de ensino. Mesmo que o profissional egresso do curso não seja um empreendedor, ele necessitará estar “antenado” para que seja absorvido pelo mercado e logre êxito em sua vida profissional.  O profissional do Direito tem hoje à sua disposição um leque muito maior de atuação do que já existia há décadas atrás. Não há mais a necessidade de ater-se à advocacia ou aos concursos jurídicos; ele pode se dedicar a ser um facilitador do trabalho de outros profissionais do Direito, gerando eficiência ao trabalho destes através da tecnologia.  Além de tudo, a integração entre Direito e Tecnologia não pode prescindir de questões como crimes cibernéticos, privacidade, segurança e proteção dos direitos de personalidade, para se limitar a algumas.  O impacto da tecnologia da informação no campo jurídico vem possibilitando a observação dos fenômenos jurídicos de uma forma nunca antes experimentada, trazendo à tona cenários que passariam despercebidos, caso não fossem ordenados com uso da computação. O tratamento e organização de dados de forma maciça permitem um olhar empírico do Direito.  A tecnologia de ponta é uma realidade nos tribunais, nas empresas e na advocacia. Extração de dados públicos, inteligência artificial, jurimetria, elaboração de documentos, mediação “online”, geração de conteúdo para redes sociais, são algumas das aplicações que vêm quebrando paradigmas na seara jurídica, e de maneira direta ou indireta, contribuindo para a formação de um processo mais célere.  Mais a frente analisaremos cada uma delas.  A seguir, será abordado de que forma o arcabouço jurídico pátrio foi se estruturando lentamente para abarcar o uso de meios tecnológicos. É possível afirmar que a maioria das leis, senão todas, surgiram com o objetivo de simplificar o procedimento, tornando mais célere e eficiente.   
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4.2. Evolução normativa dos meios eletrônicos no processo judicial brasileiro: do fax símile ao processo eletrônico  A primeira significativa alteração ocorreu com o advento da Lei n. 8.245/91, conhecida como a Lei do Inquilinato, que autorizou a hipótese de citação, intimação ou notificação mediante telex ou fac-símile, desde que autorizado no contrato de locação57.   Em 1994, com a Reforma do Código de Processo Civil de 1973, o art. 170 sofreu alterações e passou a autorizar o uso da taquigrafia, da estenotipia ou outro método idôneo, em qualquer juízo ou Tribunal58. Tratou-se de um grande estímulo aos modernos métodos de documentação recomendados pela atual tecnologia.   No ano de 1999, surge a Lei n. 9.800, conhecida como Lei do Fax, que permitiu a prática de atos processuais por meio de fax, incluindo o encaminhamento de petições de recursos pelas partes; porém os documentos originais tinham que ser entregues nas varas até 5 (cinco) dias do término do prazo, e por isso, quase nada acrescentou para a aceleração do Judiciário. Tal procedimento não prejudicava a integridade dos documentos transmitidos, entregando ao usuário do sistema a responsabilidade pela qualidade e fidelidade do material utilizado.  Embora tanto o fax quanto o e-mail sejam formas de transmissão de dados eletrônicos, a jurisprudência mostrou-se contrária à prática de atos processuais através do “correio eletrônico”, principalmente o Superior Tribunal de Justiça por não equipará-lo ao fac-símile.  
                                                           
57 Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1º, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: IV - desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far - se - á mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando - se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou fac-símile , ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil. 
58 Art. 170 - É lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia, ou de outro método idôneo, em qualquer juízo ou tribunal. (Alterado pela Lei 8.952/1994). 
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Em 2001, a Lei n°. 10.259 de 12 de julho de 2001, implantou os Juizados Especiais Federais e admitiu a prática de atos processuais por meios eletrônicos59. Os principais avanços trazidos por essa lei foram a permissão para desenvolvimento de sistemas informatizados para recepção de peças processuais, dispensando a entrega do documento físico, e a comunicação eletrônica de atos processuais.   Nessa esteira, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região editou a Resolução n. 13/2004, que implantou o sistema denominado E-Proc utilizado para digitalização, emissão e recebimento de documentos em processos dos Juizados Especiais Federais exclusivamente por meio digital.   A Lei dos JEFs previa, ainda, a inclusão de um parágrafo único ao art. 154 do CPC de 1973 que concretizaria a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas no uso dos meios eletrônicos para prática de atos processuais. Entretanto, houve veto presidencial à inclusão.  Como bem ressalva Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia 60 , alguns atos processuais já eram realizados por meios eletrônicos nos moldes estabelecidos nas Leis ns. 9.800/1999 (que permite às partes a utilização de sistema de transmissão de dados para a prática de atos processuais) e 10.259/2001 (que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal).  Somente cinco anos após o parágrafo único foi inserido no art. 154 do CPC/73, com o advento da Lei nº 11.280/2006 que alterou os arts. 38, 154, 164, 169, 202, 221, 237, 365, 399, 417, 457 e 556 do Código de Processo Civil. Deste modo, permitiu que os Tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, disciplinassem sobre a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meios eletrônicos, 
                                                           59 Art. 8º - As partes serão intimadas da sentença, quando não proferida esta na audiência em que estiver presente seu representante, por ARMP (aviso de recebimento em mão própria). § 2 Os tribunais poderão organizar serviço de intimação das partes e de recepção de petições por meio eletrônico. 60  WAMBIER, Luiz Rodrigues, Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia. Breves comentários à nova sistemática processual civil – 2ª série. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 25. 
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desde que atendidas as exigências e os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP – Brasil.  No mesmo ano foi publicada a Lei 11.341, que autorizou aos recorrentes em recursos às Cortes Superiores, fundados em dissídios jurisprudenciais, provar a divergência alegada por meio de provimentos jurisdicionais disponíveis em repositórios oficiais na internet.   Em 19 de dezembro de 2006 ocorreu o que pode se considerar o grande marco na inserção em nosso sistema processual das linhas mestras da informatização do processo judicial: a promulgação da Lei n°. 11.419, que dispõe em seu art. 1° o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais. Aplicando-se, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição.  Ultimamente os avanços na legislação vêm sendo na política de responsabilidade em ambiente virtual e na tecnologia da computação em nuvem, nesse aspecto se destaca o Marco Civil, Lei nº. 12.965/14, e os crimes de informática, trazidos com a inclusão de alguns artigos ao nosso Código Penal, através da Lei nº. 12.737/12, conhecida como Lei Carolina Dieckmann.  Tais leis são fruto dos avanços tecnológicos na transmissão de informação e de dados, da necessidade de uma tempestiva resposta jurisdicional e da indispensável efetividade da garantia constitucional do acesso à justiça. Ademais, todas essas inovações legislativas visam um trâmite processual mais adequado à realidade dinâmica da sociedade.  Feito esse breve retrospecto da implementação do processo eletrônico no processo de nosso país, ao que representa a aceitação do Poder Público quanto à necessidade de utilizar tecnologia, serão a seguir analisadas algumas das mais significativas novidades no campo do Direito.  
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4.3. Modernas aplicações da tecnologia no Direito  Os avanços tecnológicos vêm acontecendo no campo do Direito intensamente há mais de uma década, mas nos últimos anos, devido à melhoria na qualidade dos dados disponibilizados e dos parâmetros utilizados nas bases de dados públicas, a Ciência Jurídica entrou definitivamente na 4ª Revolução Industrial61.   Os profissionais do direito estão tendo disponibilidade para focar nas tarefas que exigem maior capacidade intelectual, de alto valor agregado e, como consequência, aumentam a produção e a qualidade dos serviços prestados.  Tanto na esfera pública como na privada, uma nova competência passou a ser exigida dos usuários da justiça: o domínio sobre como realizar os atos processuais através de um computador. Práticas como despachar, consultar os autos, peticionar, exigem atualmente, no mínimo, conhecimentos básicos em programa de digitação, gerenciador de emails, navegador de internet, assinatura eletrônica, entre outras.  A quantidade de informações, o tempo para identificá-las, armazená-las criá-las, circulá-las, acrescidos à incapacidade dos usuários da justiça terem acesso de forma satisfatória a todo esse conteúdo no âmbito jurídico, está criando um mercado para empresas de serviços jurídicos. Muitas delas em modelo de “startups” e se utilizando de tecnologia da informação.  Para uma melhor compreensão sobre as novas aplicações da tecnologia no Direito, optamos por dividi-las em categorias:   4.3.1.  Jurimetria   A Jurimetria é a aproximação de dois conhecimentos, o jurídico e o estatístico. Pode-se defini-la como o conhecimento sobre a mensuração de decisões judiciais, administrativas, contratos, petições, buscando estabelecer padrões de                                                            61 Sobre esse período histórico caracterizado pela integração de tecnologias, ler a obra SCHWAB, Klaus Schwab - A Quarta Revolução Industrial. São Paulo: Edipro. 2016. 
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comportamento e previsibilidade. Colabora com a Ciência do Direito fornecendo a ferramenta metodológica para o levantamento de dados empíricos de interesse público e privado.  O Direito é uma ciência retardatária nesse movimento de aproximação com a Estatística. Economia, Marketing, Biologia, Psicologia são exemplos de áreas que há muito tempo se utilizam de ferramentas matemáticas para previsão de problemas e resultados mais eficientes.  Numa petição jurídica é usual, além da boa redação, valer-se de argumentos de autoridade e de jurisprudência. Percebe-se, de um tempo pra cá, o uso de argumentos estatísticos e quantitativos, o que certamente só tende a crescer. O ministro Luiz Roberto Barroso possui notoriedade por se utilizar frequentemente de jurimetria para enriquecer seus votos no Supremo Tribunal Federal. Como, por exemplo, no conhecido julgamento pela prisão de um ex presidente da República62.    As principais empresas ou universidades que atuam nesse segmento podem antever cenários e dizer qual a probabilidade de processo ser vencido, o tempo de duração, o valor da condenação, as teses mais vitoriosas, o perfil decisório de cada julgador, e uma infinidade de dados sobre os órgãos do Poder Judiciário.    O uso da estatística como instrumento de análise concreta dos processos, da realidade existente, das motivações que desatam os conflitos, das causas econômicas subjacentes, abre também para o meio acadêmico a reflexão de se propiciar a construção de uma ordem jurídica formal e materialmente justa, se aproximando das Ciências Exatas e Computacionais.  
                                                           62  “Conforme explicitado no meu voto no HC 126.292, o percentual de recursos extraordinários providos em favor do réu é irrisório, inferior a 1,5%. Mais relevante ainda: de 1.01.2009 a 19.04.2016, em 25.707 decisões de mérito proferidas em recursos criminais pelo STF (REs e agravos), as decisões absolutórias não chegam a representar 0,1% do total de decisões. No Superior Tribunal de Justiça, de acordo com dados do projeto Supremo em Números, da Fundação Getúlio Vargas, a média de provimento de recursos especiais (tanto os admitidos na origem como os que são processados via agravo de instrumento) é de 9,1% em favor dos réus. Não há estatística acerca de qual percentual resultou efetivamente em absolvição, mas tal como ocorre no STF, ele deve ser bastante baixo”. Disponível no site do STF em 18/01/2019.  
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 A contribuição mais importante talvez seja afastar o caráter meramente especulativo e abstrato do debate legislativo. Nessa linha, é fundamental uma ação mais efetiva no sentido de analisar se a lei atingiu seu objetivo inicial, no nosso caso, se impactou em uma melhoria da duração dos processos. Os juristas estudam as leis sem estudar os resultados.   4.3.2. Inteligência Artificial  A Inteligência Artificial (IA) vem sendo definida como o ramo da Ciência da Computação que se propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas, com altíssima velocidade e eficácia. 
O mecanismo de funcionamento se dá por uma série de algoritmos matemáticos ou estatísticos que exercem e completam tarefas que até pouco tempo eram designadas ao ser humano. A eficiência gerada causa diminuição no tempo e no emprego de recursos para tarefas repetitivas. 
Mais especificamente no âmbito de Direito, essa tecnologia vem sendo aplicada principalmente das seguintes formas:  
a) maciça análise de dados; b) classificação de documentação; c) elaboração automática de petições; d) organização de julgados; e) produção de relatórios   Todos esses recursos fazem com que a Inteligência Artificial seja essencial e uma área fértil para expansão.  A problemática que se coloca é como elas irão afetar as operações corriqueiras das carreiras jurídicas e como os profissionais da área jurídica irão se adequar. Esse receio que surge decorrente dessa nova tecnologia é similar ao que houve décadas atrás quando foram inseridos os primeiros softwares jurídicos e ferramentas de gestão.  
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Ao que tudo indica a tecnologia não substituirá os profissionais do Direito, nem vai torná-los menos competentes. Na realidade, as ferramentas somente aperfeiçoarão as rotinas de trabalho, acabando com tarefas operacionais, repetitivas ou sem carga intelectiva.  
O setor privado já percebeu a importância de utilizar o que há de mais moderno na computação para adequação de seus processos e obterem mais lucro. A inteligência artificial está presente no cotidiano da maioria das pessoas, mesmo que elas não percebam. Alguns exemplos corriqueiros são: 

a) Reconhecimento facial em fotografias ou vídeos que estão disponíveis nas redes sociais. O sistema consegue reconhecer, com base em programação, aspectos da fisionomia de pessoa e associar com a conta (perfil) daquele indivíduo; 
b) Capacidade de aprendizado sobre as preferências dos usuários através do histórico de utilização.  Pode ser utilizado para, por exemplo, direcionar propagandas de interesse da empresa ou de acordo com a particularidade de cada internauta;  c) Dispositivos que utilizam o processamento de voz para executar tarefas em casa ou no interior de veículos.  4.3.3. Resolução Online de Conflitos   Dentre as novas empresas jurídicas ou startups, um segmento que vem apresentando resultados animadores são aquelas especializadas em resolução de conflitos “online”. Basicamente o que essas empresas fazem é reduzir os custos de grandes corporações com as demandas judiciais.   A maioria delas se apresenta como uma forma alternativa de promover o contato de pessoas comuns ao departamento jurídico de empresas. O objetivo é ganhar tempo e economizar dinheiro ao promover a celebração de um acordo extrajudicial entre as partes e evitar que o caso se insira no sistema de Justiça, bem como possibilitar negociações para que encerrem um processo em andamento.  
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Em um mundo globalizado no qual os litígios nem sempre ficam circunscritos aos mesmos limites geográficos e onde o ritmo acelerado do dia a dia pode inviabilizar o deslocamentos para encontros presenciais, a mediação “online” parece a melhor alternativa.   Os mediadores conduzem as sessões virtuais com debates e negociações realizadas com auxílio de aplicativos que possibilitam a comunicação de voz e vídeo em tempo real pela internet. A modalidade “online” cumpre os mesmos princípios éticos e regras da mediação convencional, com a vantagem de facilitar a organização dos encontros e reduzir significativamente alguns custos.  Com efeito, cada acordo celebrado é um processo a menos no sistema de Justiça, contribuindo de forma avassaladora para a redução de ações na justiça e melhoria da tramitação dos existentes.  Interessante o fato de que algumas dessas empresas tecnológicas se utilizam do histórico decisório de cada juízo para estabelecer o valor das propostas oferecidas. Ou seja, os valores dos acordos são estipulados com base nos valores usualmente estabelecidos pelos magistrados em casos semelhantes. É a união da jurimetria com a mediação.  4.3.4. Automação de documentos e gestão de acervo de processos  A elaboração de documentos é um processo manual e moroso, mas existem plataformas tecnológicas que permitem automatização e simplificação, otimizando o trabalho de juízes, advogados, serventuários, promotores e defensores públicos.  Com a tecnologia, ganha-se em (i) qualidade: pois é possível a formação de uma base de conhecimento e de melhores práticas; (ii) controle: melhor conformidade institucional; (iii) economia de custos; (iv) e  aumento na produtividade.  
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Com relação à gestão dos processos judiciais, recentemente o Supremo Tribunal Federal divulgou na imprensa que investiu R$ 1,6 milhão no desenvolvimento de um sistema, chamado de Vitor, que é capaz de filtrar os recursos que chegam ate a Corte.   Segundo a matéria,   Victor já sabe interpretar recursos, separar por temas e destacar as peças principais para agilizar os processos na Corte e desafogar os gabinetes dos ministros. Em alguns casos, o sistema já faz em 5 segundos o serviço que funcionários levavam mais de 30 minutos. (...) Isso porque Victor irá devolver automaticamente aos tribunais de origem os recursos extraordinários que se enquadrarem em um dos 27 temas de repercussão geral que o instrumento foi ensinado a identificar. A devolução se dá tanto para aplicar uma tese já aprovada pelo STF, quanto para sobrestar um processo e aguardar uma definição dos ministros para o caso63.  Em se tratando de gestão de escritórios de advocacia com programas de computação, hoje em dia é possível controla tarefas, compromissos, prazos e audiências de toda a equipe.  Também permite criação de fluxos de trabalho enxutos e flexíveis, com relatórios de desempenho e notificação automática. Tal eficiência permite que os processos sejam acompanhados de forma mais ágil pelos advogados, e sejam cumpridos prontamente os despachos, o que acaba por melhorar a tramitação dos processos na justiça.  Em conclusão, cabe esclarecer que foi pelo expressivo impacto na duração do processo que as categorias acima não poderiam deixar de ser citadas em uma pesquisa que objetiva estudar meios para redução do tempo de tramitação dos processos.  Para concluir, é preciso mencionar a aparente inflexibilidade de alguns advogados, escritórios e órgãos públicos decorrentes dos avanços tecnológicos e da automatização de um número substancial de trabalhos. De fato, muitas vagas de trabalho irão desaparecer, e outras tantas surgirão. A única saída é que os 
                                                           63  https://jotainfo.jusbrasil.com.br/noticias/657530982/stf-investe-em-inteligencia-artificial-para-dar-celeridade-a-processos. Acesso em 14/02/2019. 
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operadores entendam e participem da revolução. A tendência é que o cientista de dados jurídicos seja um dos profissionais mais requisitados pelo mercado.                               
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5 – O TEMPO MÉDIO DE PROCESSOS SELECIONADOS NA COMARCA DE VOLTA REDONDA/RJ  Antes de se adentrar efetivamente na pesquisa empírica, urge destacar um aspecto crucial: o descompasso entre a teoria jurídica e as práticas dos tribunais. Não é da tradição do Direito conciliar o estudo de ambas.  O Direito é a ciência que enquadra os eventos sociais transformando-os em fatos jurídicos, com a finalidade de organizá-los de uma forma considerada mais adequada aos anseios da sociedade. Como nos ensina Geertz, “o Direito se apropria dos fatos de forma a moldá-los em uma estrutura previamente delimitada e vista como ‘adequada’, ‘correta’, ‘justa’”.64    Portanto, é conhecendo a realidade em um determinado tempo e lugar que se torna possível pensar em mudanças na aplicação da lei. Trazendo isso para a abordagem da pesquisa, a conclusão é que sem uma pesquisa de campo, voltada para o estudo do tempo de duração dos processos, com foco regional e global, qualquer tentativa de mudança das regras do jogo pode piorar a situação atual.  Nesse sentido,   A pesquisa empírica, articulada através de trabalho de campo, é nada mais nada menos do que a possibilidade de vivenciar a materialização do Direito, deixando de lado, por um momento, o referencial dos códigos e das Leis, para explicitar e tentar entender o que, de fato, acontece e - no caso do Direito - o que, efetivamente, os operadores do campo e os cidadãos dizem que fazem, sentem e veem acontecer todos os dias enquanto os conflitos estão sendo administrados pelos Tribunais.65                                                              64 GEERTZ, Clifford. O saber local: fatos e leis em uma perspectiva comparativa. O Saber Local. Petrópolis, Vozes, 1998, p. 249-356. 65  KANT DE LIMA, Roberto; LUPETTI, Bárbara. O desafio de realizar pesquisa empírica no Direito: uma contribuição antropológica. Paper apresentado no 7º Encontro da ABCP – Associação Brasileira de Ciência Politica, Recife, 4-7 ago. 2010, p.7. 
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E mais a frente os autores continuam comentam o desprestígio á pesquisas empíricas no meio jurídico:  Apesar da relevância de se perceber o Direito a partir das suas manifestações práticas, é fato que o conhecimento advindo da empiria é desvalorizado no campo jurídico que, como dito acima, por ser instituído como um sistema normativo idealizado, ignora os fatos reais em busca desses tais ideais, muitas vezes inatingíveis, de tão distantes da realidade; e, devido a tudo isso, o Direito acaba por resistir ao estudo das práticas, que são vistas como um conhecimento menos prestigioso pois, ou se presumem conforme sua idealização ou se constata serem desviantes dela, caso em que se tornam um erro a ser corrigido e não um fato a ser estudado.66  É possível que um mesmo instituto jurídico, como por exemplo, a boa fé, tenha representações sociais distintas. Qualquer tentativa de definição a priori, falha por não ser capaz de prever a complexidade e quantidade de variáveis envolvidas.   A duração razoável do processo tem uma definição única, abstrata e geral na Constituição Federal. Entretanto, os contornos reais são flexíveis, podendo variar até de pessoa para pessoa.  Existem pesquisas privadas e governamentais que conseguem fornecer um panorama bastante confiável do sistema de justiça brasileiro. Um deles é o “Justiça em Números”, do Conselho Nacional de Justiça, que divulga anualmente indicadores detalhados da estrutura e litigiosidade do Judiciário brasileiro. Entretanto, ainda são muito incipientes os dados sobre o que acontece em primeiro grau de jurisdição, dentre aqueles existentes, nenhum é dedicado a quantificar o tempo de duração dos processos.   Pois bem, passa-se então a apresentar um levantamento que é uma tentativa de fornecer dados concretos sobre a duração das ações na Justiça Estadual. No entanto, se faz necessária uma exposição sobre a metodologia empregada na pesquisa empírica.  5.1. Metodologia de pesquisa                                                            66 KANT DE LIMA, Roberto; LUPETTI, Bárbara. Op. cit. p.8.  
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 A base da pesquisa assentou-se em um banco de dados “online”, adaptando-se um gerenciador de mensagens eletrônicas chamado Gmail, da empresa Google, para armazenar sentenças e informações da Justiça Estadual da Comarca de Volta Redonda/RJ. A plataforma permite a busca de quase todos os tipos processos, bastando o uso de palavras-chave, como por exemplo: “previdenciário”, “erro médico” “expurgo”, “Banco Itaú”, “cobrança indevida”, etc.  Segue abaixo tela do sistema apresentando os resultados para a busca do termo “DPVAT” a título de ilustração:  

   A pesquisa procurou atender o objetivo de investigar o maior número possível 
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de julgados, o que é, evidentemente, um objetivo ambicioso, diante da imensa quantidade de decisões judiciais.   Para contornar tal obstáculo, a Justiça Federal, a Trabalhista e o Juizado Especial Cível não foram incluídos na pesquisa. Da mesma forma, na escolha das sentenças armazenadas, foram excluídas aquelas que não tiveram a questão meritória apreciada e definiu-se a limitação temporal de dois anos, de 2017 a 2018.  Foram coletadas no mínimo 3 (três) e no máximo 9 (nove) amostras de cada tipo de processo por vara. O critério para escolha das amostras foi por ordem cronológica, da mais recente para a mais antiga. Por exemplo, ao buscar o termo “auxílio doença acidentário”, aparecem 73 ocorrências na base de dados, foram analisadas aquelas que mais recentemente tiveram sentença publicada.  Segue o gráfico com os assuntos objeto da presente pesquisa e o respectivo nº de ocorrências na base de dados:  

  A escolha dos assuntos se deu, em primeiro lugar, pelo elevado grau de repetitividade na Justiça e consequentemente no banco de dados, o que permite analisar todos os assuntos escolhidos em todas as serventias. Em segundo, pela 
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importância que tais ações possuem na região. Explica-se.   As ações de erro médico tratam, quase em sua maioria, de falhas no atendimento público, erros de diagnósticos, cirurgias mal sucedidas, partos com complicações, muitos casos de morte de pacientes, inclusive de nascituros. Não se pretende apontar as causas ou soluções para o problema, mas apenas jogar luz a esses processos que refletem uma verdadeira tragédia social.  As ações com pedido de auxílio-doença em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem ser consideradas uma anomalia do sistema de justiça, pois envolvem um tipo de conflito que não deveria ser resolvido no Poder Judiciário, mas que acaba por contribuir para o congestionamento de demandas e o aumento da lentidão.  A Unimed Volta Redonda é uma empresa com forte presença na região Sul Fluminense, mas apesar de ser líder absoluta em seu segmento, nem sempre suas práticas são as melhores com os clientes, de modo que milhares de reclamações acabam judicializadas, especialmente a questão de reajustes indevidos.    Dispensa maiores dilações acerca da importância e do volume gigantesco de contendas envolvendo consumidores. Uma seara com grande repercussão em aspectos sociais e econômicos do país, por servir como regulamentador de práticas mercadológicas. Causa estranheza a ausência de estudos que se debruçam sobre a tramitação desse tipo de ação. Os estudos existentes se limitam a investigar os critérios para valoração dos danos morais. Desafio muito semelhante ao do presente estudo, diga-se de passagem.   Em cada uma das amostras de processo foram observados os itens dispostos na tabela a seguir:     
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 Itens analisados Nº do processo Vara Cível Assunto Data da distribuição Data da publicação da sentença  A tela sistêmica a seguir demonstra a posição de cada item:  

  Cabe uma importante ressalva metodológica, por não haver certeza de que a totalidade das sentenças publicadas na Justiça Estadual foi efetivamente foi adicionada à base de dados, optou-se por não apresentar margem de erro. Futuramente, com o aperfeiçoamento e ampliação da base de dados, pretende-se elevar o nível de precisão da pesquisa. 
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 A moderna tecnologia facilitou imensamente o acesso aos atos judiciais em comparação com épocas passadas. No entanto, se manteve a mesma maneira de enxergar a publicação dos atos judiciais do tempo das revistas impressas: como um serviço dirigido exclusivamente aos advogados e voltado apenas a comunicar as movimentações intraprocessuais.   As fontes públicas de informações jurídicas, como os Diários Oficiais, possibilitam, através da tecnologia da informação, análises profundas e extensas sobre o que acontece na administração do sistema de Justiça e nos processos de uma forma generalista ou individualizada. A tendência é que cada vez mais os Tribunais ajustem suas bases para melhor acesso de pesquisadores e demais interessados.  Para coleta dos dados, elaborou-se uma planilha, a qual segue em Anexo 1, com as informações anotadas em relação a cada uma das amostras, cujo objetivo é fornecer informações que nos permitam responder às seguintes questões, em ordem:  1º) tempo médio de duração dos processos em cada uma das Varas Cíveis; 2º) posição de cada serventia em relação ao tempo médio total. 3º) tempo médio de tramitação de cada tipo de ação em cada Vara Cível.  Passemos, então, à análise exploratória dos dados.  5.2. Tempo médio de duração de cada Vara Cível:  
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Tabela 1 

    Em 138 processos analisados, a 3ª Vara Cível foi aquela que apresentou o menor tempo de tramitação, com média de 3 anos e 9 meses. Já a 4ª Vara Cível apresentou a maior lentidão, com média de 5 anos e 5 meses de duração.  Como vimos no capitulo III, respeitados os prazos processuais e não havendo intercorrências externas, o processo deveria encerar a primeira instância, em tese, após 210 dias do início, mas a realidade é bastante diferente, pois constata-se que demora, na melhor das hipóteses, 1388 dias, e na pior, 1997 dias, o que equivale a quase 10 vezes mais do que se espera pelo CPC/2015.   Outra constatação relevante é a grande diferença de tempo de tramitação dos processos entre as Varas Cíveis. Fenômeno que se agrava ainda mais quando a analise é feita nas ações de “erro médico” e “auxílio-doença acidentário”, como veremos no item 4.  5.3. Posição de cada Vara Cível em relação à média total:   
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Tabela 2 

   O gráfico acima compara as serventias permitindo a visualização daquelas que tiveram média de tramitação superior ou inferior à média total, que foi de 1632 dias, o equivalente a 4 anos e 5 meses   A 1ª, 2ª e 4ª Varas Cíveis apresentaram resultados de desempenho abaixo da média, enquanto a 3ª, 5ª e 6ª acima da média.  5.4. Média de duração de cada tipo de ação em cada Vara Cível:    Cabe esclarecer que a analise a seguir tem como objetivo fornecer parâmetros para caracterização de processos com tramitação abaixo do razoável, considerando como “razoável” os valores iguais ou abaixo da média aritmética.   Espera-se que os resultados sirvam de parâmetro para que jurisdicionados que possuam processos tramitando com velocidade pior que a média, realizem requerimentos aos juízes exigindo uma tramitação especial e mais ágil.  5.4.1. Ações envolvendo erro médico em hospitais públicos:  
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Tabela 3 

    Ao analisarmos somente as ações de erro médico, constata-se que há distinções em relação ao resultado anterior da média com todos os processos.   O juízo da 3ª Vara Cível, que no critério anterior se apresentou como a mais célere entre todas, aqui se apresenta na posição de mais morosa.    O juízo da 2ª Vara Cível que estava mais lenta que a média, aqui apresentou melhores resultados, situação oposta à do juízo da 6ª Vara Cível que piorou. O destaque de desempenho foi o juízo da 5ª Vara Cível, que sentenciou os processos em 4 anos e 5 meses, enquanto a média foi de 5 anos e 8 meses.   Foi neste critério a maior diferença de tempo de tramitação entre as Varas Cíveis, enquanto na mais rápida levou em média 1538 dias, na mais lenta demorou 2395, uma diferença de 857 dias, o equivalente a 2 anos e 4 meses.  A variação fica evidente no gráfico a seguir, que apresenta o tempo de duração de cada uma das amostras. A ação mais ágil levou 2 anos e 7 meses e a mais demorada 9 anos e 10 meses.   
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Entretanto, essa comparação deve ser observada com ressalvas, como explicitado no capítulo III, pois é preciso reconhecer que cada processo tem suas peculiaridades. Tal barreira metodológica fica reduzida quando se trabalha como médias, como aconteceu em todas as outras comparações deste estudo.    Tabela 4 

   5.4.2. Ações de auxílio-doença acidentário:  
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Tabela 5 

   Na análise desse tipo específico de ação o resultado foi semelhante à média geral (tabela 2). Houve apenas variação negativa no juízo da 1ª Vara Cível, que se deslocou para abaixo da média, situação oposta a do juízo da 5ª Vara Cível, que no geral estava abaixo da média e aqui se apresentou com duração mais rápida que a média.    Assim como nas amostras de “erro médico”, a diferença do tempo de tramitação entre as Varas Cíveis chama atenção, pois varia em 718 dias entre a mais ágil e mais lenta.  5.4.3. Ações de reajuste do plano de saúde Unimed Volta Redonda:  
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Tabela 6 

   Nesta análise o tempo de tramitação no juízo da 6ª Vara chama atenção. Enquanto a média de todas as Varas Cíveis foi de 880 dias, nela foi 1305, ou seja, 74,14% maior. Destaque positivo é o juízo da 1ª Vara Cível que julgou em 1 ano e 8 meses.   5.4.4. Ações de Direito dos Consumidores:  
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Tabela 7 

   Por fim, nas ações que tratam de relações de consumo, o destaque positivo foi o juízo da 3ª Vara Cível que apreciou esse tipo de causa em 1 ano e 10 dias em média.   Foi nesta categoria a menor variação de tempo de tramitação entre as Varas, com diferença de 562 dias entre o melhor e o pior tempo. Curioso resultado, pois as ações de natureza consumeirista possuem uma diversidade e complexidade de pedidos e provas muito maior do que nas ações de auxílio-doença acidentária por exemplo, que por sua natureza, trazem poucos pedidos e exigem apenas prova pericial. A maior complexidade da matéria deveria ocasionar maior variação temporal, mas na prática essa hipótese não se confirmou.    5.5 - Conclusão Parcial:    Feita a análise dos 138 processos das amostras selecionadas na Justiça Estadual do Rio de Janeiro, comarca de Volta Redonda, chega-se a algumas conclusões importantes para os objetivos deste trabalho.  
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Em primeiro lugar, é possível confirmar o que o senso comum dos jurisdicionados da comarca percebem, a saber, a extrema lentidão das serventias judiciais locais.   O tempo médio apurado, em 1º grau de jurisdição, de 4 anos e 5 meses não pode ser considerado um trâmite adequado, sob qualquer critério de avaliação, em qualquer lugar do mundo.  Em segundo, salta aos olhos a grande diferença de tempo de duração das causas a depender do juízo em que tramita, situação de flagrante desrespeito ao princípio da isonomia, que exige um tratamento igualitário dos casos submetidos ao Judiciário.  A tutela jurisdicional, nesse cenário, equiparou-se a um verdadeiro jogo de azar, no qual o resultado da lide, no que diz respeito ao aspecto temporal, depende do sorteio realizado no momento da distribuição do feito.                    
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CONCLUSÃO  O estudo propôs a aproximação da ciência jurídica com a moderna tecnologia da informação. O eixo temático foi a duração razoável do processo.  O ponto de partida foi a abordagem sobre uma das principais causas dos problemas da Justiça, o excessivo volume de demandas. Um fenômeno que afeta sistemas jurídicos por todo o mundo e de complexa resolução.  Foi lembrado o formalismo valorativo como disciplinador de um processo célere e em equilíbrio com outras garantias constitucionais como o direito ao contraditório, duplo grau, etc.  O cenário social e político do período compreendido entre o meio e o final século XX foi marcado por importantes transformações. Concomitantemente, o tempo de duração dos processos foi ganhando relevância por ser indispensável para a efetivação de todos os outros direitos.  O resultado insatisfatório dos modelos anteriores e a crise pela falta de efetividade da justiça deram início a um movimento social por satisfação de direitos e de acesso aos bens da vida. Fato que, reflexamente, alçou o Poder Judiciário a um papel de grande magnitude na sociedade.   Em 2004 o direito à duração razoável recebeu status de norma constitucional no Brasil, com a Emenda Constitucional 45. Restou declarado que o Estado deve garantir meios para consecução dessa finalidade.  Considerando que a falta de elementos balizadores ocasiona a não aplicação da garantia a um processo com duração adequada, observou-se, na doutrina e na jurisprudência critérios para configuração de um processo com duração razoável.  A conclusão foi a impossibilidade se estabelecer uma regra geral e abstrata para caracterização de um processo com duração não razoável. A verificação do desrespeito à norma dependerá sempre de uma analise individualizada. 



81  

 A inexistência de prazo limite para a duração das ações, a falta de sanção aos magistrados e auxiliares pelo desrespeito os prazos legais e a impossibilidade de reparação civil, também foram apontados como fatores que contribuem como causadores de uma tramitação desarrazoada.    Inspirado em um estudo português que contabilizou o tempo mínimo de duração dos processos naquele país, calculou-se o tempo do Processo Civil brasileiro. Enquanto em Portugal o tempo apontado pelo estudo foi de 180 dias, no Brasil foi de 210 dias.   A tentativa de relacionar a Ciência Jurídica com tecnologia da informação iniciou nos últimos capítulos. Essa aproximação é indispensável para que o Direito possa acompanhar a sociedade moderna extremamente complexa, conectada e dinâmica.  As mudanças científicas e tecnológicas impactam diretamente o ramo jurídico, que vem sendo transformado pela chamada quarta revolução industrial. A maciça coleta e a organização de dados possibilitam um olhar empírico sem precedente sobre o sistema jurídico.  O uso da tecnologia não é algo recente no Direito. Uma análise do histórico legislativo demonstrou como o tema foi sendo incorporado no ordenamento pátrio, com destaque para a lei que instituiu o Processo Eletrônico. A participação elogiável do Conselho Nacional de Justiça na gestão do Poder Judiciário, através de técnicas de planejamento estratégico também foi citada.  Jurimetria, Inteligência Artificial, Resolução “Online” de Conflitos e a automação de documentos, foram colocadas como grandes promessas do emprego de tecnologia no dia a dia forense.   Os indicadores apresentados sobre o tempo de duração dos processos na Comarca de Volta Redonda confirmaram a extrema morosidade existente. 
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  Espera-se que a presente pesquisa possa contribuir de forma a chamar a atenção para a necessidade de políticas públicas voltadas a melhoria das serventias judiciais analisadas e fornecer à advocacia e à sociedade, números que permitam uma melhor visão sobre o processo.                              
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ANEXO – TABELA COM OS PROCESSOS ANALISADOS   Nº do processo Assunto Vara Cível Tempo (dias) 0011465-46.2013.8.19.0066 erro médico 1ª 1813 0043373-58.2012.8.19.0066 erro médico 1ª 1989 0028930-39.2011.8.19.0066 erro médico 1ª 2480 0011570-23.2013.8.19.0066 erro médico 1ª 1957 0019111-78.2011.8.19.0066 erro médico 1ª 2596 0022119-63.2011.8.19.0066 erro médico 1ª 2218 0025690-47.2008.8.19.0066 erro médico 1ª 2889 0006486-75.2012.8.19.0066 erro médico 1ª 1488 0033401-93.2014.8.19.0066 erro médico 2ª 966  0038891-33.2013.8.19.0066 erro médico 2ª 1399 0000652-96.2009.8.19.0066 erro médico 2ª 3388 0002670-17.2014.8.19.0066 erro médico 3ª 1419 0003591-20.2007.8.19.0066 erro médico 3ª 3407 0031314-77.2008.8.19.0066 erro médico 3ª 2360 0012798-67.2012.8.19.0066 erro médico 4ª 2301 0044688-24.2012.8.19.0066 erro médico 4ª 2089 0012474-53.2007.8.19.0066 erro médico 4ª 3618 0014143-97.2014.8.19.0066 erro médico 4ª 1044 0029235-52.2013.8.19.0066 erro médico 5ª 1225 0029812-06.2008.8.19.0066 erro médico 5ª 1553 0029761-92.2008.8.19.0066 erro médico 5ª 1836 0026583-62.2013.8.19.0066 erro médico 6ª 1834 0006828-57.2010.8.19.0066 erro médico 6ª 2390 0015480-63.2010.8.19.0066 erro médico 6ª 2442 0025842-85.2014.8.19.0066 auxílio doença acidentário 1ª 1224 0025534-88.2010.8.19.0066 auxílio doença acidentário 1ª 2442 0007739-64.2013.8.19.0066 auxílio doença acidentário 1ª 1553 0028365-75.2011.8.19.0066 auxílio doença acidentário 1ª 2236 0018557-17.2009.8.19.0066 auxílio doença 1ª 3073 
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acidentário 
0004538-30.2014.8.19.0066 auxílio doença acidentário 1ª 1357 0018557-17.2009.8.19.0066 auxílio doença acidentário 1ª 3062 0012942-75.2011.8.19.0066 auxílio doença acidentário 1ª 2380 0004538-30.2014.8.19.0066 auxílio doença acidentário 1ª 1368 0013052-45.2009.8.19.0066 auxílio doença acidentário 2ª 3191 0023543-77.2010.8.19.0066 auxílio doença acidentário 2ª 2689 0022544-90.2011.8.19.0066 auxílio doença acidentário 2ª 2352 0043708-77.2012.8.19.0066 auxílio doença acidentário 2ª 1678 0034454-22.2008.8.19.0066 auxílio doença acidentário 2ª 3148 0031842-38.2013.8.19.0066 auxílio doença acidentário 2ª 1555 0033067-35.2009.8.19.0066 auxílio doença acidentário 2ª 2872 0004725-43.2011.8.19.0066 auxílio doença acidentário 2ª 2357 0008412-62.2010.8.19.0066 auxílio doença acidentário 2ª 1618 0043708-77.2012.8.19.0066 auxílio doença acidentário 3ª 1678 0017638-23.2012.8.19.0066 auxílio doença acidentário 3ª 2022 0021270-28.2010.8.19.0066 auxílio doença acidentário 3ª 2675 0021769-41.2012.8.19.0066 auxílio doença acidentário 3ª 1996 0018115-46.2012.8.19.0066 auxílio doença acidentário 3ª 1794 0023220-04.2012.8.19.0066 auxílio doença acidentário 3ª 1953 0003610-21.2010.8.19.0066 auxílio doença acidentário 3ª 2553 0028346-69.2011.8.19.0066 auxílio doença acidentário 3ª 1688 0027481-51.2008.8.19.0066 auxílio doença acidentário 4ª 3210 0002524-49.2009.8.19.0066 auxílio doença acidentário 4ª 3094 0014977-08.2011.8.19.0066 auxílio doença acidentário 4ª 2378 
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0005956-08.2011.8.19.0066 auxílio doença acidentário 4ª 2346 0045479-95.2009.8.19.0066 auxílio doença acidentário 4ª 3085 0022128-93.2009.8.19.0066 auxílio doença acidentário 4ª 2157 0028065-21.2008.8.19.0066 auxílio doença acidentário 4ª 3046 0000099-78.2011.8.19.0066 auxílio doença acidentário 4ª 2783 0011274-64.2014.8.19.0066 auxílio doença acidentário 5ª 1368 0024220-73.2011.8.19.0066 auxílio doença acidentário 5ª 2346 0034572-61.2009.8.19.0066 auxílio doença acidentário 5ª 3048 0004722-88.2011.8.19.0066 auxílio doença acidentário 5ª 2539 0008212-89.2009.8.19.0066 auxílio doença acidentário 5ª 3176 0004726-28.2011.8.19.0066 auxílio doença acidentário 5ª 2475 0005950-98.2011.8.19.0066 auxílio doença acidentário 5ª 2405 0028327-63.2011.8.19.0066 auxílio doença acidentário 5ª 2191 0004726-28.2011.8.19.0066 auxílio doença acidentário 5ª 2475 0011630-64.2011.8.19.0066 auxílio doença acidentário 6ª 2356 0006858-92.2010.8.19.0066 auxílio doença acidentário 6ª 2529 0020252-35.2011.8.19.0066 auxílio doença acidentário 6ª 1805 0010682-83.2015.8.19.0066 reajuste unimed 1ª 861 0024287-96.2015.8.19.0066 reajuste unimed 1ª 744 0019927-21.2015.8.19.0066 reajuste unimed 1ª 371 0014255-66.2014.8.19.0066 reajuste unimed 1ª 752 0021951-56.2014.8.19.0066 reajuste unimed 2ª 1061 0015896-55.2015.8.19.0066 reajuste unimed 2ª 665 0015618-54.2015.8.19.0066 reajuste unimed 2ª 772 0031827-98.2015.8.19.0066 reajuste unimed 3ª 581 0015456-64.2012.8.19.0066 reajuste unimed 3ª 1868 0014842-54.2015.8.19.0066 reajuste unimed 3ª 846 
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0024338-10.2015.8.19.0066 reajuste unimed 3ª 582 0021678-43.2015.8.19.0066 reajuste unimed 3ª 607 0032765-93.2015.8.19.0066 reajuste unimed 3ª 740 0028359-29.2015.8.19.0066 reajuste unimed 3ª 581  0025096-86.2015.8.19.0066 reajuste unimed 3ª 615 0036338-13.2013.8.19.0066 reajuste unimed 3ª 1329 0002932-30.2015.8.19.0066 reajuste unimed 4ª 840 0021758-07.2015.8.19.0066 reajuste unimed 4ª 896 0008665-40.2016.8.19.0066 reajuste unimed 4ª 904 0015618-54.2015.8.19.0066 reajuste unimed 5ª 772 0028661-58.2015.8.19.0066 reajuste unimed 5ª 525 0022835-51.2015.8.19.0066 reajuste unimed 5ª 837 0024339-92.2015.8.19.0066 reajuste unimed 5ª 787 0028509-10.2015.8.19.0066 reajuste unimed 5ª 703 0010684-53.2015.8.19.0066 reajuste unimed 5ª 714 0037788-88.2013.8.19.0066 reajuste unimed 6ª 1245 0010794-23.2013.8.19.0066 reajuste unimed 6ª 1423 0013624-88.2015.8.19.0066 reajuste unimed 6ª 1016 0024081-19.2014.8.19.0066 reajuste unimed 6ª 1366 0012382-31.2014.8.19.0066 reajuste unimed 6ª 1476 0030435-26.2015.8.19.0066 direito do consumidor 1ª 997 0001043-07.2016.8.19.0066 direito do consumidor 1ª 545 0020931-30.2014.8.19.0066 direito do consumidor 1ª 1203 0047274-97.2013.8.19.0066 direito do consumidor 1ª 1442 0031111-71.2015.8.19.0066 direito do consumidor 1ª 738 0025486-56.2015.8.19.0066 direito do consumidor 1ª 808 0002815-39.2015.8.19.0066 direito do consumidor 2ª 1090 0033884-26.2014.8.19.0066 direito do consumidor 2ª 1141 0027975-66.2015.8.19.0066 direito do consumidor 2ª 839 0016972-17.2015.8.19.0066 direito do 2ª 819 
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consumidor 
0015896-55.2015.8.19.0066 direito do consumidor 2ª 665 0033492-52.2015.8.19.0066 direito do consumidor 2ª 962 0021922-69.2015.8.19.0066 direito do consumidor 2ª 745 0012161-53.2011.8.19.0066 direito do consumidor 2ª 2401 0022551-19.2010.8.19.0066 direito do consumidor 2ª 2569 0014140-74.2016.8.19.0066 direito do consumidor 3ª 424 0023230-43.2015.8.19.0066 direito do consumidor 3ª 713 0031179-55.2014.8.19.0066 direito do consumidor 3ª 992 0027364-16.2015.8.19.0066 direito do consumidor 3ª 664 0350616-73.2015.8.19.0001 direito do consumidor 3ª 633 0012275-26.2010.8.19.0066 direito do consumidor 4ª 2754 0018752-89.2015.8.19.0066 direito do consumidor 4ª 420 0017620-31.2014.8.19.0066 direito do consumidor 4ª 1065 0017382-46.2013.8.19.0066 direito do consumidor 4ª 1173 0019823-63.2014.8.19.0066 direito do consumidor 4ª 741 0006919-40.2016.8.19.0066 direito do consumidor 5ª 602 0007348-75.2014.8.19.0066 direito do consumidor 5ª 1345 0042685-62.2013.8.19.0066 direito do consumidor 5ª 1242 0025569-72.2015.8.19.0066 direito do consumidor 5ª 454 0013480-51.2014.8.19.0066 direito do consumidor 6ª 1162 0010437-72.2015.8.19.0066 direito do consumidor 6ª 707 0024882-95.2015.8.19.0066 direito do consumidor 6ª 776 0022857-46.2014.8.19.0066 direito do consumidor 6ª 1189 0024354-66.2012.8.19.0066 direito do consumidor 6ª 1545 
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0011211-05.2015.8.19.0066 direito do consumidor 6ª 820 0018538-06.2012.8.19.0066 direito do consumidor 6ª 1767 0014429-80.2011.8.19.0066 direito do consumidor 6ª 2198 0032651-57.2015.8.19.0066 direito do consumidor 6ª 455  


