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RESUMO
O direito de acesso à justiça e duração razoável do processo, expressamente
previstos no artigo 5º, incisos XXXV e LXXVIII, respectivamente, da Constituição
Federal de 1988, integram o rol de direitos fundamentais. O direito de acesso à justiça
garante ao indivíduo o direito de reclamar do Estado tutela jurisdicional para seus
interesses, possibilitando a concretização de outros direitos fundamentais
constitucionalmente previstos. A prestação jurisdicional, em observância ao princípio
da duração razoável do processo, impõe ao Estado o dever de prestar tutela
jurisdicional efetiva e em tempo abreviado. O processo justo pressupõe tutela
tempestiva, com observância das garantias processuais, para que a parte interessada
possa usufruir de eventual vantagem obtida no processo. Para atender os comandos
constitucionais que asseguram o acesso à justiça e a duração razoável do processo,
foram criados os juizados especiais. Na jurisdição especializada dos juizados,
pessoas das diversas classes sociais e profissões podem reclamar do Estado, de
forma simplificada e rápida, tutela para os seus direitos. Por diversos fatores, a
morosidade também tem sido realidade nos juizados especiais, a ponto de
comprometer a eficiência e eficácia de seus serviços. Na presente pesquisa,
investigou-se a prestação jurisdicional do juizado cível de Janaúba à luz dos princípios
de acesso à justiça e da duração razoável do processo, com o propósito de constatar
se o órgão foi ou não efetivo na sua missão de distribuir justiça.
Palavras-chave: Acesso à Justiça. Duração Razoável do Processo. Juizados
Especiais. Juizado Especial Cível de Janaúba.

ABSTRACT
The right of access to justice and reasonable length of judicial proceedings, expressly
provided in Article 5, paragraphs XXXV and LXXVIII, respectively, of the Federal
Constitution of 1988, are part of the list of fundamental rights. The right of access to
justice guarantees to the individual the right to claim the state judicial protection of their
interests, enabling the concretion of other fundamental rights constitutionally provided.
The adjudication, according to the principle of reasonable length of judicial
proceedings, imposes to the State the duty to provide effective judicial protection and
in short time. The due process requires timely protection, in compliance with the
procedural guarantees in order that a party could enjoy any advantage obtained in the
process. To meet the constitutional provisions that ensure access to justice and the
reasonable length of judicial proceedings, the special courts were created. In the
specialized jurisdiction of the courts, people from different social classes can claim
from the State, in a simplified and fast way, protection of their rights. By several factors,
the slowdown has also been true in the special courts, to the point of compromising
the efficiency and effectiveness of their services. In the present study, we investigated
the adjudication of the civil court of Janaúba in the light of the principles of access to
justice and the reasonable length of proceedings, in order to see if this judicial body
was or was not effective in its mission to dispense justice.
Keywords: Access to justice. Reasonable length of judicial proceedings Special
Courts. Special civil court of Janaúba.
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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa teve por objetivo investigar a prestação jurisdicional no
juizado especial cível de Janaúba/MG à luz dos princípios constitucionais de acesso
à justiça e duração razoável do processo, verificando se ela foi ou não efetiva.
A Constituição Federal de 1988 assegura no art. 5º, inciso XXXV, o direito de
acesso à justiça e, no inciso LVXXVIII do mesmo artigo, o direito à duração razoável
do processo, que são garantias fundamentais postas à disposição do indivíduo para
que ele possa reclamar do Estado tutela jurisdicional tempestiva para um interesse
jurídico afirmado.
Em que pese à previsão constitucional, o direito de acesso à justiça, por
diversos fatores, ainda não é efetivo para muitas pessoas, já que as barreiras ao pleno
acesso à justiça ainda são bastante significativas. As causas são múltiplas, variando
desde questões de ordem social, cultural, econômica, institucional, política e técnica,
revelando-se verdadeiros entraves à efetividade do acesso à justiça.
De igual modo, o direito à duração razoável do processo ainda não é realidade
no judiciário brasileiro, representando um ideal a ser concretizado. A morosidade na
prestação jurisdicional tem se tornado comum, gerando insatisfações e descrença no
judiciário, que tem clamado por mudanças de várias ordens com fincas a resolver o
problema.
Nesse contexto, os juizados especiais foram criados como alternativa para se
tornar efetivo o direito de acesso à justiça para uma parcela significativa da população,
especialmente para pessoas de baixa renda, que não tinham, por motivos variados,
acesso às vias tradicionais do judiciário. Nos juizados especiais, procurou-se reduzir
custos, simplificando os procedimentos judiciais, a fim de que os litígios fossem
resolvidos de forma célere e eficaz, proporcionando aos interessados acesso à
jurisdição estatal para receberem o que lhes é de direito.
Na presente pesquisa, investigar-se-á se o juizado especial cível de
Janaúba/MG tem sido efetivo na distribuição de jurisdição. A pesquisa é de relevo,
especialmente, levando-se em consideração que, por diversos fatores, a lentidão e a
morosidade na entrega da prestação jurisdicional também já fazem parte da rotina dos
juizados especiais, que foram criados justamente para dar uma resposta mais rápida
e efetiva às causas de pequeno valor.
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Os objetivos específicos da pesquisa são: determinar as espécies de ações
que foram distribuídas e julgadas; identificar o perfil das partes litigantes, perquirindo
se o acesso à justiça tem sido assegurado; verificar o tempo de tramitação processual;
quantificar o número de processos encerrados por meio da conciliação e por sentença
judicial; constatar a efetividade da prestação jurisdicional.
O método e a pesquisa utilizados variam de acordo com a especificidade de
cada capítulo. Em linhas gerais, a investigação será conduzida com base no método
hipotético-indutivo, mediante a formulação de uma hipótese – o juizado especial cível
de Janaúba/MG tem sido efetivo na distribuição de justiça – que será testada a partir
das variáveis “acordo”, “efetividade” e “tempo”.
Nos capítulos I, II, III, eminentemente teóricos, utilizou-se a pesquisa
bibliográfica. No capítulo IV, valendo-se de pesquisa de campo quantitativa, realizada
no juizado especial de Janaúba/MG por meio da análise dos processos encerrados
nos anos de 2012, 2013 e 2014, investigar-se-á o funcionamento da conciliação, a
efetividade do processo e o tempo de duração das demandas, traçando-se ainda o
perfil das partes.
O presente trabalho divide-se em seis partes: introdução; capítulo 1, capítulo
2, capítulo 3, capítulo 4; considerações finais e referências.
No primeiro capítulo, tratar-se-á da fundamentação do direito de acesso à
justiça, utilizando-se o referencial teórico de Cappelletti e Garth, Paroski, Greco,
dentre outros. Esse capítulo subdivide-se em quatro partes: justiça e dignidade da
pessoa humana, direito de acesso à justiça como direito fundamental, acesso à justiça
e acesso ao judiciário e, por fim, obstáculos ao acesso à justiça.
No segundo capítulo, estudar-se-á a garantia da duração razoável do
processo, adotando-se o referencial teórico de Koehler, Marinoni, Tucci, dentre outros.
Por sua vez, esse capítulo se divide em oito subitens: evolução do instituto da duração
razoável do processo no Brasil, duração razoável como garantia fundamental, duração
razoável do processo versus segurança jurídica, critérios para definição da duração
razoável do processo, responsabilidade civil do Estado pela duração excessiva do
processo, duração razoável e o Novo Código de Processo Civil, duração razoável e
juizados especiais e, por fim, meios alternativos de solução de conflitos.
No terceiro capítulo, analisar-se-á a temática juizados especiais e acesso à
justiça, usando-se o referencial teórico de Ferraz, Gaulia, Souza, dentre outros. Esse
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capítulo subdivide-se em cinco partes: histórico de criação dos juizados especiais,
princípios informadores dos juizados especiais, o rito processual dos juizados (Lei nº
9.099/95), acesso à justiça nos juizados especiais cíveis e, efetividade nos juizados
especiais.
No quarto e último capítulo, apresentar-se-ão os dados coletados na pesquisa
de campo realizada no juizado especial cível de Janaúba/MG, confrontando-se,
sempre que possível, os resultados encontrados com dados da pesquisa de Ferraz,
bem como com dados do CNJ, IPEA, TJMG. Ao final do capítulo serão exibidas as
constatações da pesquisa.
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CAPITULO I - ACESSO À JUSTIÇA
1.1. Justiça e dignidade da pessoa humana
A Constituição Federal de 1988 (CRFB/88) elegeu o indivíduo como fim e o
Estado como meio para realização deste, cabendo-lhe a missão de criar mecanismos
para a proteção e realização plena.
Dada a importância do indivíduo no contexto do Estado Democrático de
Direito, o constituinte originário enumerou logo no início do texto constitucional os
princípios fundamentais que lhe são afetos (cidadania, a dignidade da pessoa
humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político), bem
como os direitos e as garantias fundamentais1.
Os direitos e garantias fundamentais previstos no texto constitucional são
imprescindíveis para que a pessoa possa conviver em sociedade de forma livre, justa,
fraterna e igualitária, perseguindo os seus sonhos e ideais.
A dignidade da pessoa humana como núcleo estruturante dos direitos
fundamentais serve tanto para justificação moral, como fundamento normativo desses
direitos. Justamente por representar um valor inerente da pessoa humana, como
conteúdo essencial, a dignidade não depende de concessão, não podendo ser
retirada, nem mesmo perdida diante da conduta individual indigna do seu titular2.
A dignidade humana impede que o homem seja considerado como coisa,
significando que o homem não pode ser tratado como animal ou objeto inanimado.
No plano jurídico, o valor intrínseco da pessoa humana impõe a inviolabilidade
de sua dignidade e alicerça uma série de direitos fundamentais, como o direito à vida,
à igualdade, à integridade física e moral, à liberdade, à educação, dentre outros.
A dignidade resguarda e assegura o direito à vida, já que sem ela não há
existência humana. A vida traduz, então, no direito de existir, representando o bem
principal e primeiro valor moral de todos os seres humanos3. A Constituição assegura
o direito à vida digna.

1

No Capítulo 1, no art. 5º, tratou dos direitos e deveres individuais; no Capítulo 2, do art. 6º ao 11,
tratou dos direitos sociais; no Capítulo 3, do art. 12 ao 13, tratou da nacionalidade; no Capítulo IV - art.
14 ao 16 tratou dos direitos políticos e no Capítulo V, tratou dos partidos políticos.
2 BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional
contemporâneo: natureza Jurídica, conteúdos mínimos e critérios de aplicação. Versão provisória
para debate público. Mimeografado, dezembro de 2010.
3 DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e cidadania. 9ª ed. São Paulo, Moderna, 2004, p. 32.
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No plano da igualdade, todas as pessoas têm o mesmo valor intrínseco,
fazendo jus a igual respeito e consideração, independente de raça, cor, sexo, religião,
origem nacional ou social ou qualquer outra condição. Dessa forma, a igualdade
pressupõe o tratamento não discriminatório na lei e perante a lei (igualdade formal),
bem como o respeito à diversidade e à identidade de grupos sociais minoritários, como
condição para a dignidade individual (igualdade como reconhecimento)4.
Em respeito à dignidade da pessoa humana, todos, numa sociedade tida por
justa, devem receber do Estado tratamento igualitário, para que possam perseguir os
seus ideais e se realizarem como pessoas.
A dignidade humana também resguarda a integridade física, que proíbe o uso
da tortura, do trabalho escravo ou forçado, as penas cruéis e o tráfico de pessoas,
bem como a integridade moral, que assegura o direito de ser reconhecido como
pessoa, o direito ao nome, à privacidade, à honra e à imagem.
A dignidade humana protege ainda a liberdade, assegurando às pessoas o
direito de escolherem o seu próprio destino, sem interferências indevidas de quem
quer que seja.
Por trás da ideia de autonomia está a de pessoa, de um ser moral consciente,
dotado de vontade, livre e responsável. A liberdade significa o poder de fazer
valorações morais e escolhas existenciais sem interferências externas indevidas,
podendo-se decidir sobre religião, vida afetiva, trabalho, ideologia e outras opções
personalíssimas5.
O direito à saúde, por sua vez, insere-se no rol de direitos sociais, previstos
no art. 6ª6 da CRFB/88, e a concretização desse direito é imprescindível para que o
indivíduo possa viver dignamente.
O direito à saúde deve ser assegurado igualitariamente a todas as pessoas
de forma a fornecer as condições necessárias para o completo exercício do seu bemestar mental, físico e social. Sem saúde não há vida digna, não há dignidade.

4 BARROSO,

op. cit.

5 Idem.
6 Art.

6º, CF: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de
2010)
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A dignidade humana está umbilicalmente ligada à ideia de justiça, já que o
acesso a direitos fundamentais constitucionalmente previstos, asseguram a
realização do homem e de sua felicidade.
Para Kelsen, o homem é justo quando o seu comportamento equivale a uma
ordem tida por justa, que regula comportamentos e cria condições para que as
pessoas encontrem a felicidade no corpo social7.
Uma sociedade justa se constrói através da cooperação e coordenação
coletiva de esforços. Se existem leis e estas são cumpridas, a sociedade avança rumo
à justiça.
A CRFB/88 enumerou uma série de garantias e direitos fundamentais
indispensáveis para que construa uma vida digna. Concretizar o acesso à justiça a
todos viabilizará o acesso a esses direitos.
1.2. Direito de acesso à justiça como direito fundamental
O direito de acesso à justiça está previsto no texto constitucional no art. 5º,
inciso XXXV8, no título reservado aos “direitos e garantias fundamentais” e também
no texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos artigos VII e X9,
podendo-se afirmar que o acesso à justiça integra a categoria de direitos humanos1011.

7 KELSEN,

Hans. O que é a justiça? trad. Luís Carlos Borges. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1988,
p. 2.
8 Art. 5º, inciso XXXV, CF - XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça
a direito.
9 Art. VII - Toda pessoa tem direito a receber dos tributos nacionais competentes remédio efetivo para
os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei.
Art. X - Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um
tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer
acusação criminal contra ele.
10Dallari afirma que a expressão direitos humanos é uma forma abreviada de mencionar os direitos
fundamentais da pessoa humana, sem os quais não consegue existir ou não é capaz de se desenvolver
e de emancipar plenamente em vida. Segundo o autor, todos os seres humanos devem ter asseguradas
condições mínimas necessárias para se tornarem úteis à humanidade, como também ter a
possibilidade de receber os benefícios que a vida em sociedade pode lhes proporcionar. (DALLARI, op.
cit., p. 12-13).
11 Do ponto de vista conceitual, muitos autores nomeiam os direitos humanos como “direitos
fundamentais”, sendo certo que a primeira nomenclatura é mais afinada ao direito internacional,
enquanto a segunda, ao direito interno. Dessa forma, no texto constitucional fala-se em direitos
fundamentais e nos tratados internacionais, em direitos humanos.
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Cappelletti e Garth12 afirmam que o acesso à justiça pode ser encarado como
o mais básico dos direitos humanos de um sistema jurídico moderno e igualitário que
pretenda garantir e não apenas proclamar os direitos de todos. Segundo estes
autores, a expressão “acesso à justiça” é reconhecidamente de difícil definição, mas
pode ser compreendida como o sistema pelo qual as pessoas possam reivindicar seus
direitos e/ou resolver seus litígios perante o Estado, ao mesmo tempo que propicia
resultados que sejam individual e socialmente justos.
Na mesma linha de pensamento, Mattos13 defende que
A expressão “acesso à justiça” pode ser reconhecida hoje como condição
fundamental de eficiência e validade de um sistema jurídico que vise a
garantir direitos. Assim, calcado em modalidades igualitárias de direito e
justiça, tal instituto deve ser considerado o básico dos direitos fundamentais
do ser humano. Não é por outra razão que a incapacidade do Estado em
promover a integração efetiva das parcelas marginalizadas da população
tem-se mostrado como um dos grandes obstáculos à efetivação das
promessas da democracia.

O acesso à justiça como direito fundamental assegura a realização de todos
os demais direitos e garantias, como o direito à vida, à liberdade, à educação, ao
trabalho, à moradia, à previdência social, dentre tantos outros.
Boaventura de Sousa Santos14, ressaltando a importância do direito de
acesso à justiça, preleciona que a consagração constitucional dos novos direitos
econômicos e sociais e a sua expansão paralela à do Estado-Providência transformou
o direito ao acesso efetivo à justiça num “direito charneira”, cuja denegação acarretaria
a de todos os demais.
O direito de acesso à justiça é, portanto, garantia fundamental assegurada
constitucionalmente em favor da promoção do homem e de sua dignidade, revelandose ainda, um valioso instrumento para construção de um Estado Democrático de
Direito.
No Brasil, a temática acesso à justiça ganha especial relevo, na medida em
que o texto constitucional prescreveu uma série de direitos por meio de normas

12 CAPPELLETTI,

Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet.
Porto Alegre, Fabris, 1988, p. 11.
13 MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca de efetivação. 1ª ed.
(2009), 1ª reimp./ Curitiba: juruá, 2011, p. 71.
14 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade.
9ª ed. São Paulo: Cortez, 2003, p. 146.
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programáticas ou de eficácia limitada15 que, para serem concretizados, dependem da
edição de norma regulamentadora.
Nessas circunstâncias, diante da inércia do Estado em materializar tais
direitos, o interessado poderá recorrer ao judiciário que funcionará como instância
garantidora de direitos. Ao aplicar a lei, o Poder Judiciário garantirá a efetivação dos
direitos individuais e coletivos, constitucionalmente assegurados.
Por essa razão, toda vez que um direito for ameaçado ou violado, poderá o
indivíduo reclamar do Estado tutela para satisfação e resguardo do seu interesse. O
Estado, por sua vez, deverá, num tempo razoável, dar uma resposta ao jurisdicionado
a respeito de sua demanda, sob pena de negar-lhe o direito de acesso à justiça.
Embora o direito de acesso à justiça possa significar também direito de acesso
ao Poder Judiciário, com ele não se confunde justamente por ser mais abrangente.
No tópico seguinte será tratado o direito de acesso à justiça sob o enfoque de acesso
ao Poder Judiciário.
1.3. Acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário
A jurisdição estatal como função típica do Poder Judiciário tem por escopo
garantir a aplicação do direito na sociedade, promovendo a pacificação social e a
manutenção da ordem jurídica.
Ao exercer a jurisdição, o Estado, por meio de um processo, substitui as
vontades antagônicas das partes em conflito e imparcialmente impõe, com justiça,
uma solução ao litígio. A jurisdição significa a um só tempo poder, atividade e função.
Como poder, pode ser compreendida como a capacidade de decidir imperativamente
e impor decisões. Como função, representa o ônus que têm os órgãos estatais de
promover a pacificação de conflitos, mediante a concretização do direito justo e
através do processo. E, como atividade, significa o conjunto de atos praticados no
processo pelo juiz, exercendo o poder e cumprindo o que a lei lhe determina16.

15

Cita-se como exemplo o direito de greve dos servidores públicos, assegurado no art. 37, inciso VII,
da CRFB, que para concretização necessitou de um pronunciamento favorável do judiciário. A questão
foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em controle difuso, nos Mandados de Injunção
nºs 670, 708 e 712, 712, que firmou entendimento no sentido de aplicar, para o caso em concreto, a
Lei 7.783/89, que regula o direito de greve na iniciativa privada. Cf. Informativo STF nº 468.
16 CINTRA, Antônio Carlos Araujo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
Geral do Processo. 28ª edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2012, p. 155.
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A jurisdição é uma das mais importantes técnicas de tutela de direitos, em que
o Estado, por meio de um processo judicial, com a observância de todas as garantias
fundamentais, resolve os conflitos de interesses que lhe são apresentados.
A tutela dos direitos prestada pelo Estado pode se dar pelo seu
reconhecimento judicial (tutela de conhecimento), ou pela sua efetivação (tutela
executiva) ou pela proteção (tutela de segurança, cautelar ou inibitória). A tutela pode
ocorrer ainda pela integração de vontades para obtenção de certos efeitos jurídicos,
no caso da jurisdição voluntária17.
O texto constitucional no art. 5º, inciso XXXV, estabelece que a lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, significando que todos
poderão, preenchidos os requisitos legais, provocar a atividade jurisdicional do Estado
e reclamar tutela para seus interesses.
Esse dispositivo consagra verdadeira garantia fundamental de acesso à
justiça, materializada através do exercício do direito de ação, que assegura ao
interessado o direito de reclamar do Poder Judiciário tutela para um interesse jurídico
afirmado. Uma vez provocado e, desde que preenchidas as condições da ação e os
pressupostos processuais, o Estado não poderá se furtar do dever de prestar a
atividade jurisdicional vindicada.
Dessa forma, o direito de ação representa um direito subjetivo da parte de
provocar tutela jurisdicional, seja na condição de autor ou de réu, existindo
independentemente da procedência ou improcedência do pedido. O direito de ação é
o direito à decisão judicial18 e indica a atribuição da parte de provocar o exercício da
função jurisdicional19.
À primeira vista, uma interpretação restritiva e equivocada do inciso XXXV,
art. 5º, CRFB/88, poderia dar a entender que o direito de acesso à justiça significaria
direito de acesso ao Poder Judiciário, o que não é correto.
Em verdade, o direito de acesso à justiça comporta essa interpretação, porém
é mais extenso, denotando verdadeira garantia para proteção de direitos e promoção
da dignidade humana, sendo o judiciário apenas mais uma via para se alcançar esse
objetivo.

17 DIDIER

JR, Fredie. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e processo
conhecimento. Vol. I. 9ª ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2008, p. 72.
18 DIDIER JR, op. cit., p. 87.
19 CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, op. cit. 156.
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Ademais, o acesso à justiça exprime a ideia de uma garantia existente em
dado ordenamento jurídico, por meio do qual o Estado assegura a todas as pessoas
meios capazes de gerar decisões que levem à solução justa dos conflitos de
interesses, individuais e coletivos20.
Kazuo Watanabe21 afirma que o acesso à justiça não se resume a mero
acesso ao judiciário, mas implica, fundamentalmente, o “direito ao acesso à ordem
jurídica justa” que, para ser atingida, pressupõe: a) direito à informação; b) adequação
entre a ordem jurídica e a realidade socioeconômica do país; c) direito a uma justiça
adequadamente organizada e formada por juízes inseridos na realidade social e
comprometidos com o objetivo de realização da ordem jurídica justa; d) o direito à préordenação dos instrumentos processuais capazes de promover a efetiva tutela de
direitos; e) direito à remoção de todos os obstáculos que se anteponham ao acesso;
f) efetivo acesso à justiça com tais características.
Assim, o direito de acesso à justiça significa acesso aos tribunais, mas
também direito a uma ordem jurídica justa que resguarde direitos subjetivos e
contemple ainda outras formas de solução de conflitos que melhor atendam aos
interessados.
Infelizmente, muitas pessoas têm o Poder Judiciário como única instância
para defesa de seus interesses, acreditando-se que isso possa ser feito através de
um processo judicial22. Tal situação reforça a falsa impressão de que acesso à justiça
seja sinônimo de acesso ao judiciário e isso só contribui para o aumento de demandas
judiciais.
Nesse contexto, uma das causas para o excesso de demandas é o fato de
haver uma propensão entre as pessoas de repassar ao judiciário a tarefa e
responsabilidade de dirimir os conflitos, fazendo dele um receptáculo imediato de
reclamações, que recebe toda sorte de pretensões, resistências, insatisfações e
intolerâncias, ainda que de pequeno valor ou de pouca relevância23.

20 PAROSKI,

Mauro Vasni. Direitos fundamentais e acesso à justiça na constituição. São Paulo:
Editora LTr, 2008, p. 141.
21 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. Participação e processo. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.
22 CABRAL, Marcelo Malizia. Concretização do direito humano de acesso à justiça: imperativo
ético do estado democrático de direito. Porto Alegre: FGV, 2007.
23 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 54.
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É certo que todos têm assegurado o direito de apresentar suas pretensões ao
judiciário que, preenchidas as exigências legais, deverá dar uma resposta aos
litigantes num prazo razoável. Entretanto, a questão é que, por diversos fatores, o
judiciário não tem sido efetivo na entrega da prestação jurisdicional, chegando-se ao
ponto de processos tramitarem por anos, sem que uma resposta definitiva seja dada
ao jurisdicionado. Essa situação, só faz despertar o sentimento de injustiça.
O Poder Judiciário enfrenta severas crises, sendo custoso para o Estado
proporcionar a efetivação do direito de acesso à justiça. Ademais, o judiciário, por si
só, não consegue promover com exclusividade o mencionado direito24.
No tópico seguinte serão abordadas algumas questões que impedem o
acesso efetivo à justiça.
1.4. Obstáculos ao acesso à justiça
O acesso à justiça passa a ser encarado como direito humano prestacional e
sua concretização assume posição de desafio nas sociedades contemporâneas,
fazendo com que se examinem os obstáculos à sua oferta igualitária e universal25.
Para Cappelletti e Garth26, a primeira tarefa a ser cumprida no trabalho de
melhoria do acesso à justiça é a identificação dos obstáculos encontrados para, a
partir daí, buscarem-se soluções adequadas. Esses autores apontam três ondas
sucessivas do movimento de acesso efetivo à justiça, que tiveram por finalidade
romper com os obstáculos ao acesso à justiça. A primeira onda teve como
componente principal a expansão da oferta de assistência judiciária aos setores
pobres da população. A segunda onda foi marcada pela incorporação e representação
dos interesses difusos e coletivos, o que levou à revisão das noções de tradicionais
do processo civil, que eram nitidamente de cunho individualista. Por último, a terceira
onda, que englobou as anteriores, centra-se sua atenção no conjunto geral de
instituições e mecanismos alternativos para processar e mesmo prevenir disputas nas
sociedades modernas.

24 MATTOS,

op. cit. 63.
op. cit..
26 CAPPELLETTI; GARTH, passim.
25 CABRAL,
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No Brasil, o acesso à justiça, por diversos fatores, ainda não é efetivo para a
maioria das pessoas. As barreiras ao pleno acesso à justiça ainda são bastante
significativas.
As causas são múltiplas27, variando desde questões de ordem social, cultural,
econômica, institucional, política e técnica, revelando-se verdadeiros entraves à
efetividade do acesso à justiça.
Os métodos empregados na administração dos tribunais, a concepção de
prestação jurisdicional e a formação dos magistrados, aliados a fatores de
desigualdade social, como a miséria e a pobreza da maior parte da população,
dificultam o acesso à justiça. Influência ainda negativamente, a relação entre os
Poderes da República, que não veem no direito de acesso à justiça a mesma
importância28. A consequência de tudo isso é que parcela significativa da população
continua sem acesso à justiça, ou seja, sem acesso a seus direitos.
1.4.1. Barreira cultural e social
A questão cultural representa verdadeiro obstáculo ao acesso à justiça, pois
antes que um direito possa ser efetivamente reivindicado é preciso primeiro
reconhecer a existência de direito juridicamente exigível29. Boaventura de Sousa
Santos30 afirma que essa situação afeta principalmente as pessoas mais pobres, que
nem sempre conhecem seus direitos e nem têm disposição para reclamá-los em juízo.
Segundo o autor,
os cidadãos de menores recursos tendem a conhecer pior seus direitos e,
portanto, a ter dificuldades em reconhecer um problema que os afeta como
sendo problema jurídico. Podem ignorar os direitos em jogo ou ignorar as
possiblidades de reparação jurídica. [...] mesmo reconhecendo o problema
como jurídico, como a violação de um direito, é necessário que a pessoa se
disponha a interpor a ação. Os dados mostram que os indivíduos das classes
baixas hesitam muito mais que os outros em recorrer aos tribunais, mesmo
quando reconhecem estar perante um problema legal.

No Brasil, as barreiras culturais estão diretamente ligadas às deficiências do
sistema educacional, dos meios de comunicação e das instituições de assistência
judicial. A falta de incentivos governamentais tem contribuído para o analfabetismo e
27 Conforme

Boaventura Sousa Santos os obstáculos à justiça em sua maioria estão relacionados a
aspectos culturais, sociais e econômicos. (SANTOS, op. cit., p. 147).
28 PAROSKI, op. cit. p. 212.
29 CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p. 15
30 SANTOS, op. cit., p. 170.
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para a baixa qualidade de ensino; os meios de comunicação têm reproduzido a
supervalorização da violência e o do “jeitinho” brasileiro como meio de resolução de
conflitos, e as instituições de assistência judicial são insuficientes e pouco atuantes31.
No que se refere à qualidade do ensino e formação de um senso crítico dos
brasileiros, Paroski32 aponta que,
embora o índice de analfabetismo venha caindo, isso não significa que a
população tem sido educada com qualidade, a ponto de ser formada por
pessoas que, em sua maioria, ostentam condição crítica e consciente de seus
direitos e deveres. Esta conscientização ainda é privilégio de uma minoria. A
dificuldade de acesso à justiça somente é sentida pelas pessoas que lidam
com o problema de alguma forma, pois, não é a mesma coisa que faltar
comida no prato, não ter vaga na escola ou médico no posto de saúde,
problemas mais prementes, que são sentidos com maior frequência, por um
número maior de pessoas, além de despertar maior atenção da mídia.

A situação de pobreza de boa parte da população brasileira, apesar dos
avanços obtidos nos últimos anos, ainda é uma triste realidade no país. Muitas famílias
não têm acesso a direitos básicos indispensáveis para que possam viver dignamente,
como saúde, educação, moradia, alimentação, dentre outros.
Se as pessoas mais carentes não possuem acesso a direitos básicos, quiçá
ao acesso à justiça.
A melhoria do acesso à justiça pressupõe a melhoria das condições de vida
da população. Alcançar a justiça social através da educação também é uma das metas
para se alcançar o efetivo acesso à justiça. Para que isso seja possível é necessário
criar pontos de interseção entre a justiça social e o acesso a uma ordem justa33.
A concretização do acesso à justiça pressupõe que o Estado promova a
formação do indivíduo através de uma educação básica de qualidade, a fim de
despertar-lhe a consciência dos seus direitos e também dos seus deveres sociais,
bem como dos valores humanos fundamentais que devem ser respeitados por todos
na convivência em sociedade. De igual modo, é indispensável que se proporcionem a
todos os cidadãos condições mínimas de sobrevivência e de existência condignas,
através do acesso ao trabalho produtivo, livremente escolhido e do pagamento de
remuneração capaz de prover o sustento do trabalhador e de sua família34

31 MATTOS,

op. cit., p. 80.
op. cit., p. 224.
33 MATTOS, op. cit., p. 111.
34
GRECO, Leonardo. O acesso ao Direito e à
<http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 01/03/2014.
32 PAROSKI,
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Em linhas gerais, a consciência da população é pequena no que concerne à
noção de seus direitos, o que certa de forma impede o acesso à justiça. A
consequência disso é que as pessoas deixam de reclamar seus direitos.
No Brasil, não há como deixar de reconhecer que a pobreza e a miséria
constituem fatores de exclusão social, impossibilitando que uma expressiva massa de
pessoas tenham acesso aos direitos básicos, a uma ordem jurídica justa.
Contudo, a falta de aptidão para reconhecer um direito e propor uma ação ou
sua defesa não é um problema que afeta apenas os pobres, atingindo também
pessoas mais instruídas. Procedimentos complicados, formalismo, ambientes que
intimidam, como o dos tribunais, juízes e advogados, figuras tidas como opressoras,
fazem com que o litigante se sinta perdido e não reivindique seus direitos35.
Nesse ponto, é preciso trabalhar para desmitificar a imagem negativa sobre o
judiciário, para que as pessoas se sintam mais confiantes e seguras para pleitearem
seus direitos.
1.4.2 Barreiras econômicas
A resolução formal de litígios, particularmente nos tribunais, é muito
dispendiosa na maior parte das sociedades modernas36. Custas processuais37,
honorários advocatícios, perícias e ônus da sucumbência, não raras vezes,
desestimulam a propositura de ações judiciais e até mesmo o exercício do direito de
defesa.
A obrigatoriedade de recolhimento prévio de custas e demais despesas
processuais38, bem como a necessidade de contratação de advogado39

35 CAPPELLETTI;

para

GARTH, op. cit., p. 22-24.
GARTH, op. cit., p. 15.
37 As despesas processuais constituem gênero que comporta muitas espécies, sendo mais comuns as
seguintes: custas devidas à serventia judicial ou cartórios, remuneração das diligências a serem
realizadas pelos oficiais de justiça, emolumentos com práticas de atos processuais específicos,
despesas com publicação de editais em jornais, indenizações das despesas realizadas pelas
testemunhas, diárias de viagens e remuneração do assistente técnico.
38 De acordo com o art. 19, CPC/73: “Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às
partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o
pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do
direito declarado pela sentença”.
39 Constituem exceção à regra, não se exigindo advogado, conforme decido pelo STF no julgamento
da ADIN 1.127-8 (DOU de 2006), nos juizados especiais cíveis (até 20 SM, cf. também previsto no art.
9º, da Lei 9.099/95), na justiça do trabalho e na justiça de paz. A OAB crítica esse posicionamento
consolidado no STF por entender ser violador dos interesses da categoria.
36 CAPPELLETTI;

25

patrocínio da causa, em muitas situações, impedem o ajuizamento de uma ação
judicial.
O rol de despesas processuais necessárias para a execução de todos os atos
do processo, conforme a natureza e as singularidades de cada demanda, é extenso
e, na sistemática atual, exige que a parte disponha de recursos financeiros, muitas
vezes elevados, reduzindo-se o grau de acessibilidade à justiça da camada mais
pobre da população40.
As barreiras de ordem econômica atingem igualmente o cidadão de classe
média, que não pode se beneficiar da gratuidade, e para quem as despesas judiciais
impõem um sacrifício apreciável41.
Milton Santos42, quanto às custas processuais e o acesso ao judiciário pelos
pobres, pondera que,
além dos intricados labirintos que os processos judiciais devem percorrer
lentamente, as chamadas custas desses processos desanimam até mesmo
os que dispõem de alguns recursos financeiros. Para os pobres, a justiça é
mais barreira intransponível que uma porta aberta. As manifestações de
desalento e descrença quando uma ofensa ao direito é constatada são muitas
vezes mais numerosas que as palavras ou gestos de confiança, ou ao menos,
respeito, pelo aparelho judicial-policial.

Muitas pessoas se sentem desmotivadas de ingressar em juízo porque o
benefício econômico pretendido, muitas vezes, é inferior às despesas que serão
pagas43. Nesse caso, o direito acesso à justiça será negado, não pela falta de meios
do postulante, mas pelo desestímulo decorrente de despesas que, em grande parte
não serão ressarcidas.
Como medida para romper as barreiras econômicas, o acesso à justiça foi
facilitado nos juizados especiais, justiça do trabalho e justiça eleitoral.
Conforme disposto no art. 54 e 55 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995,
o acesso aos juizados especiais independe, em primeiro grau de jurisdição, do
pagamento de custas, taxas ou despesas. Todavia, caso o vencido queira impugnar
a sentença mediante recurso, deverá estar representado por advogado e providenciar

40 PAROSKI,

op. cit., p. 224.
op. cit.
42 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 2000, p. 168.
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o preparo do recurso, pagando todas as despesas processuais, inclusive as
dispensadas no primeiro grau de jurisdição, com exceção apenas do litigante que
tenha obtido os benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 41, caput, §§ 1º, 2º;
42, caput, e parágrafo único).
No âmbito dos juizados federais, a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001 não
dispõe sobre a exigibilidade ou não de pagamento de custas e outras despesas
processuais, com exceção das despesas com peritos, quando necessários para a
conciliação ou para o julgamento, que terão a antecipação dos seus honorários
lançados a conta de verba orçamentária do respectivo tribunal e, quando vencida na
causa a entidade pública, seu valor será incluído na ordem de pagamento a ser feita
em favor do Tribunal (art. 12, § 1º).
Na justiça do trabalho, o acesso ao judiciário também é facilitado, não se
exigindo pagamento de custas processuais prévias, que só serão pagas pelo vencido
ao final do procedimento em primeiro grau de jurisdição, nos casos e formas
estabelecidas na CLT (art. 790, § 3º) 44.
Na justiça eleitoral, dada a especificidade desse ramo do Poder Judiciário,
que é exatamente resguardar a lisura do processo eleitoral e participação popular nas
escolhas políticas, todas as ações serão gratuitas, proporcionando o acesso amplo ao
jurisdicionado (art. 373, Código Eleitoral)45.
As custas e taxas judiciárias se destinam a custear e a manter a prestação
jurisdicional que é prestada pelo Estado, razão pela qual não podem simplesmente
serem dispensadas, sob pena de se inviabilizar a prestação desse importante serviço
público.
Como forma de facilitar o acesso à justiça, elas deveriam ser exigidas apenas
do vencido na demanda, ao final do processo, todavia, sem condicionar a realização
dos atos processuais a sua satisfação prévia, como ocorre atualmente46.
Alguns poderiam argumentar, equivocadamente, que questões financeiras
não seriam obstáculo ao acesso à justiça, já que a Lei nº 1.060/1950 assegura o direito
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art. 790, § 3º: É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de
qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive
quanto aos translados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior ao dobro do
mínimo legal, ou declararem, sob as penas de lei, que não estão em condições de pagar as custas do
processo sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família.
45 Ar. 373. São isentos de sê-lo os requerimentos e todos os papéis destinados a fins eleitorais e é
gratuito o reconhecimento de firma pelos tabeliães, para os mesmos fins.
46 PAROSKI, op. cit., p. 223-224.
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à assistência judiciária gratuita e à Defensoria Pública, o patrocínio de causas em
favor dos hipossuficientes. Acontece que nem todos os litigantes que requerem no
judiciário o benefício da justiça gratuita têm deferido o seu pedido e nem todas as
pessoas ostentam a condição de hipossuficientes para serem atendidas pela
Defensoria Pública.
Assim, o custo elevado do processo e a necessidade de contratação de
advogados representam, sim, obstáculos ao acesso à justiça.
1.4.2.1 Acesso à justiça e gratuidade de acesso
No Brasil, grandes avanços foram dados no sentido de se reduzir o problema
de acesso à justiça. Um dos mais significativos foi a edição da Lei nº 1.060/1950 que
instituiu a assistência judiciária gratuita, desobrigando as pessoas necessitadas do
pagamento de custas e demais despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, enquanto mantiverem a condição de pobreza.
Em 1988, esse direito foi previsto no texto constitucional, no art. 5º, inciso
LXXIV, que dispôs que o Estado prestará a assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos.
Esse dispositivo, de forma mais abrangente, favoreceu a gratuidade do
acesso à justiça, pois além de contemplar a assistência judiciária, que já estava
assegurada na Lei nº 1.060/1950, incluiu ainda a assistência jurídica extrajudicial aos
necessitados, que compreende os serviços prestados pelas Defensorias Públicas.
Dada a importância do reconhecimento desse direito, pode-se afirmar que a
CRFB/88 representa o que mais de moderno existe na tendência à diminuição da
distância entre o povo e a justiça

47

. Ao mencionar os termos “assistência jurídica

integral e gratuita”, o constituinte ampliou a abrangência do amparo aos
hipossuficientes, facultando ao cidadão carente a possibilidade dele ter também ao
seu dispor a assessoria extrajudicial48.
A assistência jurídica integral e gratuita não contempla todas as pessoas, mas
somente aquelas declaradamente hipossuficientes. Tal medida, visa equilibrar as
forças das partes no processo, assegurando igualdade material entre os mais fracos
financeiramente e os que possuem condições financeiras para defender seus direitos.
47 CINTRA;

GRINOVER; DINAMARCO, op. cit., p. 101.
op. cit., p. 94.

48 MATTOS,
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A assistência integral e gratuita é de suma importância para a efetivação do
acesso à justiça, pois possibilita que o cidadão hipossuficiente economicamente possa
comparecer em juízo e defender os seus interesses.
Segundo Paroski49, esse direito não é favor que é prestado pelo Estado aos
pobres, mas dever que lhe é imposto pela Carta Magna, portanto, direito
constitucionalmente assegurado a todos aqueles que não tenham recursos financeiros
para pagar as despesas judiciais e extrajudiciais.
Ao se prever o direito de assistência jurídica integral no texto constitucional,
o legislador constituinte deu um passo importante no sentido de facilitar o acesso à
justiça.
Mas não basta apenas o reconhecimento formal desse direito. É preciso que
se garanta paridade de armas no processo para que as pessoas hipossuficientes
possam, em situação de igualdade, defender seus interesses. E isso vai ocorrer,
dentre outras medidas, com a estruturação e consolidação das Defensorias Públicas.
1.4.2.2 Defensoria Pública e Acesso à justiça
A Defensoria Pública, conforme disposto no art. 134 do texto constitucional, é
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe,
como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus,
judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita,
aos necessitados, na forma do art. 5º inciso XXXV, da CRFB/88.
Para o cumprimento de suas funções institucionais, o texto constitucional
conferiu às Defensorias Públicas autonomia funcional e financeira e orçamentária,
assegurando-lhes a condição de órgão independente, sem subordinação ao Poder
Executivo. Os defensores públicos são agentes políticos, organizados em carreira e
admitidos mediante concurso público de provas e títulos, sendo-lhes conferido
prerrogativas funcionais para que possam exercer com liberdade a função.
A Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a
organização da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e
prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, em seu art. 4º, enumera

49 PAROSKI,

op. cit., p. 238.
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as funções institucionais desse órgão, revelando sua importância na defesa dos
direitos dos hipossuficientes.
Dentre as atribuições previstas, compete às Defensorias: a) prestar orientação
jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus; b) promover
prioritariamente a solução extrajudicial de conflitos através da mediação, conciliação
e arbitragem; c) promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da
cidadania e do ordenamento jurídico; d) representar aos sistemas internacionais de
proteção dos direitos humanos, postulando perante seus órgãos; e) promover ação
civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos
direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda
puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes; f) exercer a defesa dos direitos e
interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do
consumidor; da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de
necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros
grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado; g) acompanhar
inquéritos policiais; h) atuar nos juizados especiais.
Como se pode inferir, a Defensoria Pública é instituição indispensável para
consolidação do direito fundamental de acesso à justiça, principalmente porque
exerce o encargo de orientação jurídica e representação do hipossuficiente em juízo.
A Defensoria Pública também possui a incumbência de promover a difusão e
a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico,
contribuindo sobremaneira para o fortalecendo dos alicerces do Estado Democrático
de Direito.
Em que conste os grandes avanços no reconhecimento da relevância
institucional das defensorias, muito ainda precisa ser feito para que elas de fato
cumpram o papel que lhes foi resguardado no texto constitucional e na legislação
infraconstitucional.
Estudos do IPEA informam que, apesar da previsão constitucional e do
progresso recente, a assistência jurídica gratuita ainda não é garantida em 72% das
comarcas do país, vale dizer, em 72% dos locais que possuem ao menos um juiz, a
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população em condições de vulnerabilidade não tem seu direito de acesso gratuito à
justiça garantido por um defensor público50.
Diante dessa constatação, imperioso que as Defensorias Públicas sejam
implantadas e estruturadas em todo território nacional, de maneira que possam
atender satisfatoriamente a população mais carente do país.
A inércia do poder público nesse aspecto, associada à pobreza e o precário
quadro social da população brasileira dificultam o acesso à justiça e a concretização
de direitos fundamentais previstos no CRFB/88.
1.4.3. Barreiras institucionais e políticas
Nas últimas décadas, o judiciário vem sendo objeto de debates que expõem
suas deficiências e indicam a necessidade de reformas estruturais de caráter físico,
pessoal e principalmente político51.
Questões geográficas, a insuficiência de juízes e de servidores, a sobrecarga
de trabalho, a falta de instalações físicas e de equipamentos adequados, dentre outros
fatores, têm dificultado o acesso à justiça e favorecido para agravamento da má
qualidade dos serviços prestados pelo judiciário.
Em muitas cidades do interior do país, o judiciário ainda não se faz presente,
seja porque inexiste o órgão na localidade, seja pela falta de juízes permanentes nas
comarcas existentes.
É muito comum que os juízes, ao tomarem posse no cargo, sejam designados
para uma comarca do interior, em que as condições de trabalho, de moradia,
alimentação, qualidade de vida são bem restritas. Nessa situação, se o juiz está
acostumado com o ritmo da cidade grande, dificilmente se adaptará ao lugar e,
provavelmente, na primeira oportunidade, pedirá remoção para outra localidade.
Enquanto a comarca não for provida, responderá por ela, em caráter de cooperação,
um juiz substituto, em claro prejuízo para a prestação jurisdicional.
Compromete ainda a prestação jurisdicional o fato de que, geograficamente,
em alguns lugares, a justiça está distante do jurisdicionado que, não raras vezes, tem
de percorrer longas distâncias para ter acesso ao judiciário. Cita-se, como exemplo, o
50

MOURA, Tatiana Whately de. et al. Mapa da defensoria pública do Brasil. 1ª ed. IPEA, Brasília/DF,
2013, p. 11.
51 SPENGLER, F. M.; SPENGLER NETO, Theobaldo. O acesso à justiça como “direito humano
básico” e a crise da jurisdição no Brasil. Revista Scientia Iuris, Londrina 2011, vol. 15, p. 53-74.

31

caso do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com sede em Brasília/DF e jurisdição
em 14 unidades federativas, a saber, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal,
Goiás, Maranhã, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e
Tocantins. Na hipótese de um recurso ser interposto contra uma decisão de um juiz
de primeira instância no Acre, por exemplo, e caso queira o advogado fazer
sustentação oral, terá que se deslocar até a capital federal para exercer seu direito.
Essa situação dificulta o acesso à justiça.
Também é comum, em outros casos, o juiz não estar presente na comarca
nos finais de semana para análise dos pedidos urgentes, como liminares, antecipação
de tutela, habeas corpus, dentre outros, sendo corriqueiro, às vezes, mesmo durante
a semana, que ele seja encontrado somente nos dias das audiências, o que acaba
gerando transtornos e prejuízos para a população52-53.
Tal situação revela o distanciamento da justiça da população, significando, em
muitos casos, ausência de lei, pois se violações de direitos são cometidas, o aparato
judicial não poderá prontamente ser acionado para o restabelecimento da lei e da
ordem. Somente com a presença do judiciário em todas as áreas habitadas do
território nacional poder-se-á assegurar o efetivo acesso à justiça a todos os
cidadãos54.
Outro fato que afeta a prestação jurisdicional são os afastamentos legais a
que tem direito magistrados e servidores do judiciário. No ano, esses afastamentos
ultrapassam os 100 dias, considerando-se férias de 60 dias55 para os magistrados, os
feriados específicos do judiciário, os feriados nacionais56 e os municipais, que muitas
vezes são emendados quando caem nas terças e quintas-feiras.
Os feriados do judiciário são fonte de inconformismo entre a sociedade, pois
estão desconectados do mundo real, que é altamente competitivo e exige eficiência e
52 GRECO,

op. cit.
O inciso VII, do art. 92 da CRFB, com a redação dada pela EC nº 45/2004, estabelece a
obrigatoriedade do juiz titular ter que residir na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal.
54 GRECO, Leonardo, Ibidem
55 Cf. § 1º do art. 66 da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979 (LOMAN).
56 1) Nos termos da A Lei nº 5010, de 30 de maio de 1966, que dispõe sobre a Justiça Federal de
Primeira Instância e dá outras providências, em seu art. 62 estabelece que são feriados na Justiça
Federal, além dos fixados em lei: I - os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro,
inclusive (18 dias); II - os dias da Semana Santa, compreendidos entre a quarta-feira e o Domingo de
Páscoa (03 dias); III - os dias de segunda e terça-feira de Carnaval (02 dias); IV - os dias 11 de agosto
e 1° e 2 de novembro e 8 de dezembro (04 dias). Total de dias parados 25; 2) Nos termos do art. 1º,
da Lei nº 662, de 06 de abril de 1949, são feriados nacionais os dias: 1o de janeiro, 21 de abril, 1o de
maio, 7 de setembro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro. Total de dias parados 06,
considerando que o feriado de 02 de novembro é previsto em ambas leis.
53
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produtividade. Nesse cenário, não há como explicar para alguém o porquê de a justiça
não funcionar na quarta-feira da Semana Santa ou no dia 1º de novembro, quando
todo o país está operando a pleno vapor; ou então, o porquê da unificação que se que
se faz de feriados, como acontece, por exemplo, feriado de quinta-feira ao sábado57.
Em virtude dessas interrupções, o judiciário praticamente só funciona em 265
dias do ano, situação que dificulta o acesso à justiça e compromete a entrega da
prestação jurisdicional.
Sob outro aspecto, interfere negativamente na prestação jurisdicional a falta
de valorização adequada dos magistrados e servidores do judiciário. A situação é tão
preocupante, que alguns magistrados chegaram a fazer “operação padrão” no ano
201058, com a finalidade de pressionar o Poder Legislativo e Executivo a conceder o
reajuste salarial reivindicado pela categoria.
A valorização dos membros e servidores do judiciário é condição essencial
para que os serviços por eles prestados sejam aprimorados e ampliados. Juízes e
servidores desmotivados é indicativo de baixa produtividade e má qualidade nas
atividades, já que menos decisões são proferidas e audiências realizadas; mais
sobrecarga de trabalho e ausências indevidas, sem falar na possibilidade de
abandono da profissão. Essas ocorrências abalam a credibilidade do judiciário na sua
missão de distribuir justiça.
Para evitar tais situações, é necessário que haja um plano de aprimoramento
constante de juízes e servidores, com a valorização das respectivas carreiras.
Para assegurar a independência funcional aos membros da magistratura,
foram asseguradas, no art. 95 do texto constitucional, algumas prerrogativas
funcionais, dentre as quais a inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade de
subsídios. Tais garantias são necessárias e indispensáveis para que os magistrados
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FREITAS, Vladimir Passos de. Férias, recessos, feriados e o judiciário brasileiro. Disponível em:
http://www.conjur.com.br/2006-dez-14/ferias_recessos_feriados_judiciario_brasileiro. Acessado em
20.08.2014.
58 Na época, o então Presidente do STF e do CNJ, Ministro Cézar Peluso enviou oficio aos presidentes
dos tribunais federais externando sua preocupação com o movimento paredista. Eis o teor da
mensagem: “Senhor Presidente: Tendo em vista notícias de que juízes federais planejam a realização,
no próximo dia 30 de novembro, de “operação padrão” em processos que envolvam a União, permitome solicitar a Vossa Excelência que transmita aos magistrados sujeitos a esse egrégio Tribunal minha
avaliação e preocupação quanto à total inadequação da iniciativa, que, a par de eventuais repercussões
no âmbito legal, certamente trará impactos negativos à imagem da Magistratura como prestadora de
serviço público essencial”. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2011-out-19/ari-pargendler-abreprocesso-administrativo-greve-juizes. Acessado em 25.08.2014
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possam exercer a judicatura livres de quaisquer pressões, principalmente, as políticas
e econômicas.
Consta ainda na CRFB/88, no seu art. 99, que o Poder Judiciário possui
autonomia administrativa e financeira, cabendo a ele elaborar sua proposta
orçamentária que, após consolidada com o orçamento do Poder Executivo e do
Legislativo, é encaminhada ao Congresso Nacional para apreciação.
Nos últimos anos, tem-se observado entre o Judiciário e o Executivo um
desgaste institucional por questões orçamentárias. Na proposta orçamentária do
Judiciário de 2012, o Executivo retirou do orçamento do Judiciário recursos que seriam
destinados para reajuste de pessoal. Tal medida ensejou o ajuizamento da ADPF nº
240 e Mandado de Segurança nº 30896, ambos extintos sem resolução do mérito por
perda do objeto. Em 2014, novamente o Executivo retirou, unilateralmente, da
proposta orçamentária de 2015 do Poder Judiciário e do Ministério Público da União,
recursos destinados à expansão de seus serviços e reajuste de pessoal, o que
ensejou o ajuizamento do Mandado de Segurança nº 33.18659 pela ProcuradoriaGeral da República, em curso no STF.
Em ambos os casos, a interferência indevida do Executivo violou a autonomia
financeira e orçamentária assegurada ao Judiciário, privando-o de recursos
indispensáveis para melhoria na qualidade dos serviços prestados.
A falta de recursos financeiros, sua insuficiência, além de ser um problema
afeto à população mais pobre, também atinge os próprios órgãos jurisdicionais. Isso
porque o Judiciário, apesar de ter assegurado na Constituição autonomia para
59

Segundo o pedido apresentado no referido MS, os cortes contrariam a Constituição Federal, pois
ferem o princípio da autonomia dos poderes e vão contra jurisprudência do STF. De acordo com os
autos, as propostas orçamentárias do Poder Judiciário da União, do MPU e do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP) para o exercício de 2015 foram enviados à presidente da República, que,
ao consolidar as propostas e encaminhá-las ao Congresso Nacional por meio da Mensagem 251/2014,
suprimiu substancialmente os valores referentes a gasto com pessoal previstos no texto original.
Segundo o MS, caberia à presidência apenas consolidar a proposta orçamentária enviada pelo Poder
Judiciário e MPU e enviá-la ao Congresso Nacional, a quem compete realizar ajustes e reduções na
proposta. Ao realizar unilateralmente os cortes, diz o procurador-geral, a chefe do Executivo federal
violou a autonomia do Ministério Público e do Judiciário. Isso porque as propostas consolidadas
enviadas ao Congresso Nacional devem reproduzir fielmente aquelas aprovadas pelos tribunais e
pelo parquet. “Se a Presidência da República deseja modificá-las, precisa fazê-lo na via constitucional
do convencimento dos membros do Congresso Nacional, não pelo expediente que hora se combate,
de segura inconstitucionalidade”, afirma o procurador-geral da República. A Procuradoria pede ao STF
que conceda liminar para reconhecer a nulidade da Mensagem 251/2014 e determinar o envio de nova
proposta pela Presidência da República, com inclusão dos valores integrais das propostas originais do
Judiciário. Caso esse pedido não seja acolhido, pede subsidiariamente a suspensão da tramitação do
projeto de lei orçamentária no Congresso Nacional. Notícia veiculada no site do STF. Disponível em
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=274560. Acessado em 05/09/2014.
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elaborar seu orçamento, ainda fica dependente da vontade política dos Poderes
Executivos e Legislativo para aprová-lo. Na prática, essa dependência repercute
negativamente na sua atuação administrativa e jurisdicional, comprometendo a
eficiência de todo o sistema, em prejuízo dos seus usuários.60
A ausência de solução para os problemas do Judiciário que envolvem
recursos financeiros evidencia a falta de preocupação do Legislativo e do Executivo
em investir na prestação jurisdicional, considerada por esses poderes como mera
despesa e não como investimento em serviço público, ao qual toda a população tem
direito por força de norma constitucional. O que se percebe é que os Poderes
Executivo e Legislativo nem sempre têm demonstrado sensibilidade e interesse em
atender às reivindicações do Poder Judiciário para uma melhor administração da
justiça, talvez porque os recursos destinados a este não retornem aos cofres públicos
e nem resultem em dividendos políticos aos detentores do poder de plantão61.
A consecução dos fins estatais e a busca do bem comum, que favoreçam as
pessoas que necessitam dos serviços prestados pelo Estado, exige que haja
harmonia e equilíbrio entre o Legislativo, Executivo e Judiciário, de maneira que cada
um exerça as funções que lhe são afetas, sem interferências descabidas.
Na clássica separação dos poderes, coube ao Judiciário a função de julgar,
não devendo o Executivo e o Legislativo adotarem medidas que impliquem, direta ou
indiretamente, intromissão na atividade jurisdicional, que é exclusiva daquele poder.
Para que essa importante função seja exercida com eficiência e presteza,
torna-se necessário o respeito à autonomia orçamentária e financeira do Judiciário, a
fim de que ele possa gerir os seus recursos da maneira que melhor lhe aprouver.
O Poder Judiciário como instrumento de garantia da eficácia dos Direitos
fundamentais somente cumprirá o seu papel através de decisões rápidas. E para que
isso ocorra, dentre outras questões, é indispensável que os demais Poderes
respeitem a autonomia administrativa e financeira do Judiciário, a fim de que possa
gerir com liberdade seus recursos financeiros, fazendo os investimentos necessários
para melhoria da prestação jurisdicional.

60 CAHALI,

Yussef Said. (org.). Código Civil, Código Processo Civil e Constituição da República. 6ª ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 79.
61 PAROSKI, op. cit., p. 228.
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CAPITULO II – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO
2.1 Evolução do instituto da duração à razoável do processo no Brasil
Na Europa Ocidental e na América do Norte, devido à morosidade na justiça
em vários países, o direito a um processo sem dilações indevidas restou consagrado
em diversos textos legislativos, dos quais derivou fecunda elaboração doutrinária e
jurisprudencial62.
A Convenção Europeia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das
Liberdades Fundamentais, de 1950, preceitua em seu art. 6º, 1, que
“qualquer pessoa tem direito a que a 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 carácter civil, quer sobre o fundamento de qualquer
acusação em matéria penal dirigida contra ela”.

O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, aprovado pela Assembleia
Geral da ONU, em 1966, prescreve em seus arts. 9º e 14, item 3, c, transcritos abaixo,
o direito a um processo justo, com inúmeras garantias aos litigantes, dentre as quais
a de um julgamento em tempo razoável.
Art. 9º. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal
deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade
habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada
em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de
pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas
a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o
comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do
processo e, se necessário for, para a execução da sentença. (grifei)
(...) Art. 14, 3, c: 3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena
igualmente, a, pelo menos, as seguintes garantias: (...) c) De ser julgado
sem dilações indevidas; (grifei)

A Constituição Portuguesa de 1976 (art. 20, 4), a Constituição Espanhola de
1978 (art. 24, 1, 2), a Constituição Italiana, após a riforma constituzionale 23 novembre
1999 (art. 111), a Carta Canadense dos Direitos e Liberdades de 1982 (art. 11, b) e a
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia de 2000 (parágrafo 47)
expressamente asseguram a garantia da duração razoável do processo63.

62 TUCCI,

José Rogério Cruz e. Tempo e processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 87.
Frederico Augusto Leopoldino. A razoável duração do processo. 2ª ed. revista,
ampliada e atualiz. Salvador, Editora JusPODIVM, 2013, p. 37-41.
63 KOEHLER,
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Por sua vez, a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (Pacto
San José da Costa Rica), incorporada no ordenamento jurídico brasileiro por meio do
Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992, também resguarda em seu art. 7º, item
5 e art. 8º, item 1, o direito à duração razoável do processo nos seguintes termos:
Artigo 7º - Direito à liberdade pessoal
5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença
de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais
e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em
liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser
condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.
(grifei)
Artigo 8º - Garantias judiciais
1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro
de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e
imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer
acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus
direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer
outra natureza. (grifei)

No Brasil, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, em 2004, a
garantia do processo sem dilações indevidas foi introduzida no texto constitucional no
art. 5º, inciso LXXVIII, estabelecendo-se que “a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação”.
Antes mesmo da promulgação da referida emenda, a garantia da duração
razoável do processo já estava resguardada no ordenamento jurídico pátrio e sua
justificação era extraída da interpretação do art. 5º, inciso XXXV64 e da citada
Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969.
Assim, a inclusão do inciso LXXVIII no artigo 5º teve o propósito de inserir no
corpo da Constituição um direito que já possuía status constitucional, desde a
incorporação do Pacto de San José da Costa Rica65. Essa conclusão é reforçada pela
64

De acordo com Tucci, o direito de acesso à ordem jurídica justa, consagrado no art. 5º, XXXV, da
Constituição Federal, não exprime apenas que todos podem ir a juízo, mas, também, que todos têm
direito à adequada tutela jurisdicional, ou melhor, “à tutela jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva.
(TUCCI, op. cit., p. 86)
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ter (em seu domínio reservado) de alocá-los em "níveis" previamente definidos. Daí termos sempre
entendido que o único "nível" que poderia ter um instrumento internacional dessa natureza (ou seja,
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dicção do § 2º do mesmo art. 5º que preconiza que “os direitos e garantias expressos
nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja
parte”.
Todavia, é de se ressaltar que até pouco tempo atrás, havia controvérsia na
jurisprudência e na doutrina a respeito do status que deveriam ostentar os tratados
entronizados na ordem interna, se de norma constitucional, supralegal ou se de valor
de lei ordinária.
O próprio Supremo Tribunal Federal alterou seu posicionamento a respeito do
tema. Antes de 1977, o STF entendia que o tratado internacional tinha primazia
quando em conflito com norma infraconstitucional. Após 1977, com o julgamento do
RE 80.004-SE, a Corte Suprema passou a adotar o sistema paritário ou monismo
nacionalista moderado, no sentido de que os tratados e convenções internacionais
teriam status de lei ordinária66. Em 2008, com o julgamento do RE 466343-SP, em
que se questionava a impossibilidade da prisão do depositário infiel pela aplicação do
Pacto San José da Costa Rica, o STF firmou novo entendimento no sentido de que os
tratados internacionais em direitos humanos incorporados no ordenamento jurídico
brasileiro possuem status de norma supralegal, ou seja, no plano hierárquico das
normas, estão acima da legislação infraconstitucional e abaixo da Constituição
Federal67.
que veicula normas de direitos humanos) era o nível das normas constitucionais, exatamente por serem
estas últimas as que mais altas se encontram dentro da escala hierárquica da ordem jurídica
interna. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. A tese da supralegalidade dos tratados de direitos
humanos. Disponível em http://www.lfg.com.br. 03 de janeiro de 2014.
66 KOEHLER, op. cit., p. 43-44.
67 Prevaleceu no referido julgamento, o voto do Ministro Gilmar Mendes que, dentre outras questões,
deixou assentado que (...) diante do inequívoco caráter especial dos tratados internacionais que cuidam
da proteção dos direitos humanos, não é difícil entender que a sua internalização no ordenamento
jurídico, por meio do procedimento de ratificação previsto na Constituição, tem o condão de paralisar a
eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante. Nesse
sentido, é possível concluir que, diante da supremacia da Constituição sobre os atos normativos
internacionais, a previsão constitucional da prisão civil do depositário infiel (...) deixou de ter
aplicabilidade diante do efeito paralisante desses tratados em relação à legislação infraconstitucional
que disciplina a matéria (...). Tendo em vista o caráter supralegal desses diplomas normativos
internacionais, a legislação infraconstitucional posterior que com eles seja conflitante também tem sua
eficácia paralisada. (...) Enfim, desde a adesão do Brasil, no ano de 1992, ao Pacto Internacional dos
Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos 'Pacto de San
José da Costa Rica (art. 7º, 7), não há base legal par aplicação da parte final do art.5º, inciso LXVII, da
Constituição, ou seja, para a prisão civil do depositário infiel." BRASIL. Supremo Tribunal Federal.
Recurso Extraordinário nº 466.343. Voto do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em
3.12.2008,
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De qualquer maneira, em que pese a discussão outrora existente acerca da
hierarquia dos tratados, é certo que o direito à duração razoável do processo já existia
no Brasil desde 1992.
Com a Emenda Constitucional nº 45, esse direito ganhou novo destaque e
importância, sendo expressamente reconhecido no texto constitucional como um
direito fundamental, tema que será tratado no próximo tópico.
2.2. Duração razoável do processo como direito fundamental
O direito à razoável duração do processo, conforme já mencionado, somente
foi elevado à garantia fundamental constitucionalmente prevista com a promulgação
da EC 45/2004 que, dentre outros aspectos, introduziu o art. 5º, inciso LXXVIII.
O direito à razoável duração do processo se vincula à ideia da tempestividade
processual, dentro de um enfoque de efetividade da tutela jurisdicional, voltada à
garantia do acesso à ordem jurídica justa e da satisfação do direito material em um
prazo tolerável68. Nessa perspectiva, o processo como instrumento de composição de
litígios deve desenvolver-se de modo tempestivo com vistas à efetiva realização dos
direitos materiais dos interessados.
O exagerado retardamento na resolução das controvérsias gera um crescente
descrédito e desprestígio social do judiciário69, perpetua a angústia e produz enorme
prejuízo, material e moral, para aqueles que participam do processo70. Para piorar a
situação, a demora do processo prejudica principalmente as pessoas que não
possuem condições de esperar uma solução demorada da lide e tem maior urgência
na obtenção dos seus direitos71.
No processo penal, as sequelas da prestação jurisdicional intempestiva são
ainda mais sérias e danosas, em consequência da restrição à liberdade do acusado
determinada pela persecutio criminis72.
Por outro lado, uma prestação jurisdicional que se desenvolve em um lapso
temporal razoável, compatível com a natureza do litígio e sem dilações indevidas, tem
68 ZAVASCKI,

Teori Albino. Antecipação da Tutela. 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 65.
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o condão de melhorar a satisfação das partes, conjugando a efetividade da tutela
jurisdicional com o acesso a uma ordem jurídica justa73.
A satisfação e observância do direito fundamental à duração razoável do
processo interessa a todos, especialmente às partes processuais e à sociedade,
cabendo ao Estado, que reclamou para si a atividade jurisdicional, envidar todos os
esforços para que esse direito seja adimplido, sob pena de se cometer injustiças.
De fato, a expectativa do autor quando recorre ao judiciário e apresenta a sua
pretensão é a de receber uma prestação jurisdicional célere e eficaz, que ponha fim
ao litígio e lhe devolva o direito material vindicado, restabelecendo-se a ordem jurídica
violada.
O réu da mesma maneira tem direito à celeridade do processo, embora o seu
interesse não tenha a mesma qualidade do interesse do autor. Ao réu, mais do que
exigir prestações positivas do Estado, tem no princípio da duração razoável do
processo, como desdobramento do direito de defesa, uma garantia de que não será
submetido ao poder estatal jurisdicional ou administrativo por mais tempo que o
necessário74.
É certo que, em muitas situações, a prestação jurisdicional intempestiva
beneficia o réu e sacrifica o autor da demanda. Isso se verifica, porque, em certas
circunstâncias, o réu pode não ter efetivo interesse em comprovar que a pretensão do
autor é improcedente, mas simplesmente desejar manter em seu poder o bem
perseguido, mesmo consciente de que não tem razão75. A demora intempestiva do
processo, portanto, assegura esse propósito reprovável do réu.
Por sua vez, a sociedade ou aqueles que não participam do processo como
partes, igualmente, têm o direito de ver os processos desenvolvidos em tempo
razoável. Esse interesse resta evidenciado nas ações voltadas à tutela da coisa
pública (ação popular) e à tutela dos direitos transindividuais (ação coletiva ou ação
civil pública), e depois nas ações de improbidade e nos processos penal e eleitoral76.
A intolerável duração do processo constitui, portanto, um enorme obstáculo
para que ele cumpra, de forma efetiva, os seus compromissos institucionais77.
73 FRANCO,
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O inciso LXXVIII, do art. 5º, quando trata do direito à duração razoável do
processo, expressa que este direito requer os meios que garantam a celeridade da
sua tramitação78, exigindo do Judiciário, Executivo e Legislativo ações positivas no
sentido de concretização do mandamento constitucional.
O Poder Judiciário, por força do disposto art. 5º, inciso LXXVIII, não só está
obrigado a entregar a prestação jurisdicional num tempo razoável79, como também
deverá considerar na elaboração dos projetos de leis de sua competência ou nos
regimentos internos, medidas que abreviem o tempo de tramitação dos processos.
O tempo é um implacável inimigo do processo, contra o qual todos - o juiz,
seus auxiliares, as partes e seus procuradores - devem lutar de modo obstinado80. O
juiz, em particular, deve prestar a tutela jurisdicional em prazo razoável não somente
para tutelar os direitos, mas igualmente para que as partes tenham um processo justo.
É preciso combater os atos judiciais que dilatam o processo de forma indevida, a
exemplo de quando o juiz determina a produção de prova sobre um fato incontroverso
ou impertinente ou quando omite-se em apreciar pedido de tutela antecipatória81.
De igual modo, há de se combater a todo custo as etapas mortas do processo,
vale dizer, o tempo de inatividade processual durante a qual os autos ou expedientes
forenses permanecem paralisados nos escaninhos forenses aguardando providências
dos agentes do judiciário para praticar os atos que lhes competem. O processo
demora é pela inércia e não pela exigência legal de longas diligências82.
O juiz como principal protagonista tem o poder-dever de assegurar a trajetória
regular do processo, já que é investido de amplas prerrogativas para, de um lado,
organizar a sequência de atos e, de outro, reprimir o comportamento abusivo dos
litigantes. Assim, o juiz não deve fomentar a inércia, pelo contrário, deve conduzir o
processo com a presteza necessária, impulsionando o procedimento até atingir o seu
objetivo principal, que é a resolução do litígio83.
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op. cit.
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O Poder Legislativo, por sua vez, como destinatário do princípio da razoável
duração do processo, tem o dever de elaborar leis infraconstitucionais com vistas à
concretização da celeridade processual84. Nessa perspectiva, nos últimos anos, houve
um esforço conjunto entre os três Poderes da República no sentido de tornar a
prestação jurisdicional mais ágil, efetiva e transparente.
Desde 2004, após a EC nº 45 que introduziu o princípio da duração razoável
do processo no texto constitucional, já foram firmados entre os Presidentes dos
Poderes da República, três pactos republicanos (2004, 2009, 2011) e que resultaram
na aprovação de importantes alterações legislativas. Citam-se, como exemplo, a Lei
nº 11.277/2006, que introduziu o art. 285-A do CPC e autorizou o juiz a julgar
liminarmente improcedente a demanda quando a matéria controvertida for unicamente
de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em
outros casos idênticos; a Lei nº 11.417/2006, que introduziu a súmula vinculante; a Lei
nº 11.418/2006, que criou a repercussão geral e permitiu ao STF selecionar os
recursos com repercussão econômica, social, política e jurídica a serem julgados
e, com isso, contribuiu para o andamento mais célere aos processos; a Lei nº
11.419/2006 que possibilitou a implantação do processo judicial eletrônico; a Lei nº
11.672/2008 que estabeleceu procedimentos para julgamentos dos recursos
repetitivos no STJ; a Lei nº 12.011/2009 que aprovou a criação de 230 varas federais
e respectivos cargos, destinados à interiorização da justiça federal. E mais
recentemente, em março de 2015, foi promulgada a Lei nº 13.105 que instituiu o Novo
Código de Processo Civil (NCPC) com nítido propósito de aprimorar a prestação
jurisdicional para que seja mais célere e efetiva. Alguns aspectos dessa nova
codificação serão tratados adiante.
Ainda em relação ao papel do Legislativo na concretização da tutela
jurisdicional tempestiva, lhe cabe a elaboração de uma lei que discipline o direito à
indenização pela lesão à razoável duração do processo. Isso porque a introdução do
inciso art. 5º, inciso LXXVIII, da CRFB/88 tornou certa a obrigação do Estado em
indenizar os danos advindos da demora da prestação jurisdicional. No entanto, não
há consenso entre a doutrina e jurisprudência de como se daria
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responsabilização, se de forma objetiva ou não, razão pela qual necessita-se de
normatização da matéria85.
Quanto ao Poder Executivo, é de suma importância, em respeito ao princípio
da duração razoável do processo e também em razão do primado da separação de
poderes, que este Poder respeite a proposta orçamentária do Judiciário e se abstenha
de fazer contingenciamentos indevidos nas receitas e despesas apresentadas.
A interferência indevida do Executivo, nas questões orçamentárias do
Judiciário, atrapalha o planejamento das ações desse poder, impedindo os
investimentos necessários para a modernização e aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional86.
O judiciário, para prestar a tutela jurisdicional em prazo razoável, necessita de
boa estrutura física, de recursos tecnológicos e de pessoal qualificado, dentre outros.
Para tanto, é preciso que o Estado assegure orçamento adequado ao Judiciário a fim
de que ele possa se estruturar e entregar a prestação jurisdicional de forma efetiva e
célere. Nesse aspecto, o Executivo, diante do direito fundamental da razoável duração
do processo, é gravado por um dever de dotação87-88.
É de ressaltar, por fim, que o direito à duração razoável do processo garante
o direito a uma prestação jurisdicional sem dilações indevidas, direito ao prazo
adequado para a prática dos atos processuais e o direito de não ter a esfera jurídica
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restringida por tempo superior ao devido. Apesar de constitucionalmente assegurado,
a concretização desse direito fundamental na ordem jurídica brasileira é ainda um
ideal a ser alcançado.
2.3. Duração Razoável do processo versus segurança jurídica
O direito à duração razoável do processo assegura aos interessados a
garantia de que a prestação jurisdicional se desenvolva sem dilações indevidas, ou
seja, que o processo dure o tempo estritamente indispensável à solução do conflito.
Contudo, o direito fundamental à razoável duração do processo, apesar de
assegurar a celeridade processual, não significa que a prestação jurisdicional deva
ser tão rápida a ponto de comprometer ou violar outras garantias processuais
previstas no texto constitucional.
O processo, como instrumento de composição de conflitos, exige, em
observância ao postulado de segurança jurídica, o respeito a uma série de garantias
previstas em favor das partes, cuja observância se faz incompatível com a
precipitação89. A celeridade não pode ser confundida com precipitação e segurança
não pode ser confundida com eternização da demanda90.
Embora o postulado da duração razoável do processo afiance uma tramitação
célere do processo, não há de se descurar das garantias do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, dentre outras garantias
indispensáveis no decorrer do processo.
As partes devem ter o tempo necessário para apresentarem seus argumentos
ao juiz, para que possa decidir de forma isenta e imparcial o litígio que lhe é submetido.
É impensável se cogitar em duração razoável quando as partes não possam
participar do processo de modo adequado. Os prazos processuais, portanto, devem
possibilitar ao autor e ao réu a prática dos atos de maneira que possam influir
satisfatoriamente no convencimento do juiz. As partes têm, em virtude do direito à
duração razoável do processo, o direito ao prazo adequado91, podendo inclusive valerse dos recursos disponíveis na ordem jurídica para fazer valer suas razões.
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90 GAJARDONI,

44

Dessa forma, a demora processual não pode gerar a precipitação no
julgamento e nem liberar o magistrado do encargo de reunir cuidadosamente todas as
informações e provas aptas a fundamentar o seu convencimento. O juiz não pode, a
pretexto de julgar em tempo razoável, proferir julgamentos sem os elementos
probatórios imprescindíveis à elaboração da decisão92.
Nesse contexto, um processo efetivo e adequado ao Estado Democrático de
Direito é aquele que, concomitantemente, seja apto a garantir a tutela jurisdicional em
tempo razoável – como expressão da dignidade da pessoa humana – e a concretizar
os direitos e as garantias fundamentais – como decorrência do postulado da
segurança jurídica. De maneira que, à duração razoável do processo adiciona-se a
proteção da segurança jurídica, para que o exercício da prestação jurisdicional não
suprima, de forma ilegítima, a amplitude do direito de defesa das partes93.
Assim, duração razoável do processo deve ser compreendida como tempo
suficientemente necessário a possibilitar um justo julgamento, mas não tão excessivo
que dilate indesejavelmente a tramitação processual.
Há de se buscar, portanto, a compatibilização entre o celeridade processual e
o princípio da segurança jurídica, sob pena de se suprimir garantias processuais
indispensáveis ao correto exercício do direito de ação e de defesa.
2.4. Critérios para definição da duração razoável do processo
O resultado do processo deve conceder às partes uma satisfação jurídica que,
para ser mais plena possível, deve ocorrer num espaço de tempo razoável, por força
art. 5º, inciso LXXVIII, da CRFB/88.
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Embora o texto constitucional assegure a todos, no âmbito judicial e
administrativo, a razoável duração do processo, não há, como regra geral, definição
legal94-95 do tempo considerado razoável para a duração da prestação jurisdicional.
Registre-se que “duração razoável”, como a própria terminologia indica, nada
tem a ver com duração limitada a um prazo certo ou determinado. Se essa
interpretação fosse aceita, não se trataria de "duração razoável", mas de "duração
legal" ou do simples dever de o juiz respeitar o prazo fixado pelo legislador para a
duração do processo96. O direito à duração razoável impõe ao magistrado o dever de,
observando-se os direitos de participação adequada das partes, dar a máxima
celeridade ao processo, não se praticando atos dilatórios injustificados, sejam eles
omissivos ou expressos97.
O juiz, como já afirmado, pode determinar de oficio as diligências que entender
indispensáveis ao esclarecimento da causa, bem como indeferir aquelas requeridas
com nítido propósito procrastinatório. Incumbindo-lhe, ainda, analisar se a tramitação
processual encontra-se em perfeita ordem, evitando-se desperdício de tempo, energia
e dinheiro. Contudo, mesmo que o juiz seja habitualmente diligente nos seus afazeres,
94

Na justiça eleitoral, com a alteração introduzida na Lei 9.504/97 pela Lei 12.034/2009, houve a
definição legal do prazo de 01 (um) ano para a tramitação de processos que possam resultar a perda
do mandato eletivo. Dispõe o art. 97-A da Lei 9.504/97: Nos termos do inciso LXXVIII do art. 5o da
Constituição Federal, considera-se duração razoável do processo que possa resultar em perda de
mandato eletivo o período máximo de 1 (um) ano, contado da sua apresentação à justiça eleitoral. §
1o A duração do processo de que trata o caput abrange a tramitação em todas as instâncias da justiça
eleitoral. § 2o Vencido o prazo de que trata o caput, será aplicável o disposto no art. 97, sem prejuízo
de representação ao Conselho Nacional de Justiça.
95 O CNJ ao elaborar o Plano de Gestão para o funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal
definiu, como regra, o prazo de 105 dias como razoável para tramitação de processos penais, sob o
rito ordinário. Ultrapassado esse prazo, sem que haja o julgamento, caracteriza-se o constrangimento
ilegal hábil a pôr em liberdade o custodiado. O CNJ calculou o prazo de 105 dias, levando-se em
consideração os seguintes prazos processuais: a) 10 (dez) dias para a conclusão do inquérito (art. 10
do CPP); b) distribuição imediata (art. 93, XV da CF); c) 2 (dois) dias (art. 799 do CPP) – ato de
secretaria/escrivania (remessa para o Ministério Público); d) 5 (cinco) dias para a denúncia (art. 46,
caput, 1ª parte, do CPP); e) 2 (dois) dias (art. 799 do CPP) – atos de secretaria (para conclusão ao
juiz); f) 5 (cinco) dias – decisão interlocutória simples de admissibilidade da ação penal (art. 800, II, do
CPP); g) 2 (dois) dias (art. 799 do CPP) – atos de secretaria/escrivania (expedição do mandado de
citação); h) 2 (dois) dias (art. 799 do CPP – interpretação extensiva) - cumprimento do mandado de
citação pelo oficial de justiça; i) 10 (dez) dias para o acusado apresentar a resposta (art. 396, caput, do
CPP); j) 2 (dois) dias (art. 799 do CPP) – ato de secretaria (conclusão ao juiz); k) 5 (cinco) dias – decisão
judicial (art. 399 e 800, II, do CPP); e l) 60 (sessenta) dias para a realização da audiência de instrução
e julgamento (art. 400, caput, do CPP). Disponível em http://www.cnj.jus.br/images/programas/justicacriminal/plano-gestao-varas-criminais-cnj.pdf. Acessado em 20.12.2014.
96 Em sentido contrário, Fernando Gajardoni sustenta que em sistemas processuais preclusivos e de
prazos majoritariamente peremptórios como o brasileiro, o tempo ideal do processo seria aquele
resultante do somatório dos prazos do Código de Processo Civil para o cumprimento de todos os atos
que compõe o procedimento, somando ao tempo de transito em julgado. Segundo o autor, a tutela
jurisdicional prestada além desse prazo seria intempestiva. (GAJARDONI, op. cit., p. 59-60).
97 MARINONI, op. cit.
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ainda assim, seria impossível a fixação a priori de uma regra específica, determinante
das violações ao direito à tutela jurisdicional dentro de um prazo razoável98.
E isso ocorre porque cada processo guarda a sua peculiaridade, variando o
tempo de tramitação de caso a caso, dependendo, dentre outras questões, das provas
a serem produzidas, da complexidade da causa, do comportamento das partes, dos
órgãos estatais e de todos demais participantes do processo judicial.
Com efeito, a complexidade da vida e das lides processuais impõe que o prazo
razoável apenas seja apontado no caso concreto, através de um juízo de
razoabilidade, acrescido de bom senso e ponderação. O que é razoável numa
situação pode não sê-lo em outra, a depender das particularidades da situação
concreta99.
De toda sorte, a doutrina e jurisprudência dominantes adotaram os critérios
estabelecidos pela Corte Europeia dos Direitos do Homem100 para aferir se a razoável
de duração de um determinado processo se deu ou não em tempo adequado, quais
sejam: a) a complexidade do litígio; b) o comportamento das partes e de seus
procuradores; e c) a atuação do órgão jurisdicional.
2.4.1 Complexidade da causa
A complexidade da causa é o primeiro critério utilizado para se verificar, no
caso concreto, se houve ou não violação à garantia da duração razoável do processo.
Esse critério justifica, em algumas hipóteses, a demora processual,
precisamente em razão da necessidade de maior período de tempo que as
particularidades de uma determinada demanda podem exigir para a aplicação da
justiça no caso concreto101.
De fato, é consabido que algumas demandas são mais complexas que outras
e a demora na prestação jurisdicional pode ser justificada, dentre outros fatores, tanto
98 TUCCI,

op. cit., p. 43, 88.
op. cit., p.88.
100 Nesse sentido, decidiu o STF no HC 97.461-RJ, cuja ementa é a seguinte: (...) o excesso de prazo
não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento justificado, atos
procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou
separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal.
Excesso de prazo causado, em parte, pelo não comparecimento do advogado de defesa na sessão do
Tribunal do Júri, o que deu causa a que o juiz nomeasse defensor público e determinasse a expedição
de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil comunicando a ausência injustificada do advogado.” HC
97.461, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 12‑5‑2009, Segunda Turma, DJE de 1º‑7‑2009.
101 KOEHLER, op. cit., p.94.
99 KOEHLER,
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em razão da complexidade fática da causa como também da complexidade do direito
aplicável à espécie.
A complexidade fática refere-se à natureza da relação controvertida em juízo
que, a depender dos fatos alegados pelas partes, poderá dar ensejo à complexidade
probatória, exigindo-se que a fase probatória se protraia no tempo. Já a complexidade
jurídica diz respeito à dificuldade de interpretação da norma a ser aplicada ao caso
concreto102.
O STF também já entendeu que a complexidade da causa também estaria
caracterizada pela existência no processo de vários réus, com defensores distintos, e
concurso de diversos crimes103, o que justificaria a demora na prestação jurisdicional.
De toda feita, nas situações em que restar caracterizada a complexidade da
causa, haverá justo motivo para que a prestação jurisdicional se dilate no tempo, não
havendo que se falar, nesse aspecto, em ofensa ao princípio da duração razoável do
processo.
2.4.2. Comportamento das partes
O segundo critério para se constatar a tempestividade ou não da prestação
jurisdicional refere-se ao comportamento das partes no processo.
As partes que atuam no processo têm o dever de colaborar104 para que a
tramitação processual se dê em tempo abreviado, pois a elas, mais do que a ninguém,
interessa que a decisão definitiva do judiciário chegue o quanto antes possível.
Contudo, o comportamento do autor ou do réu pode ser determinante para
que o trâmite processual se alongue no tempo mais que o esperado105. Isso se dá
porque, em muitas situações, as partes requerem diligências desnecessárias ou não
praticam os atos que lhe competem, bem como, oferecem incidentes com
102 SOUZA,

claro

Marcia Cristina Xavier. Juizados especiais fazendários. Editora Forense, Rio de Janeiro,
2009, p. 2009, p. 37.
103 Conforme decidido no HC 98.007-SP, cuja ementa é a seguinte: “Demora no julgamento. Prisão
processual. (...) O prazo transcorrido entre a sentença de pronúncia e a presente data, por si só, não
induz à conclusão de que esteja ocorrendo o excesso, consideradas as informações prestadas pelo
juízo de primeiro grau, que indicam a interposição de recurso, por parte da defesa, contra sentença de
pronúncia. Há elementos nos autos que apontam para a complexidade do processo, com a existência
de vários réus, com defensores distintos, e concurso de diversos crimes.” HC 98.007, Rel. Min. Ellen
Gracie, julgamento em 18‑8‑2009, Segunda Turma, DJE de 11‑9‑2009.
104 O art. 6º do NCPC expressamente previu esse dever, ao dispor que “todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
105 SOUZA, op. cit., p. 37.
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propósito de tumultuar a marcha processual ou, então, recorrem de decisões em que
o único propósito é procrastinar a prestação jurisdicional.
Nessas hipóteses e em outras mais, não poderão ser rotuladas de “indevidas”
as dilações ocasionadas pela atuação dolosa das próprias partes ou de seus
procuradores.
A respeito dessa temática, o STF tem farta jurisprudência reconhecendo que
a conduta dolosa da parte no sentido de tumultuar o processo, não dá azo ao
reconhecimento da violação do princípio da duração razoável do processo. Nesse
sentido, transcreve-se a ementa do decidido no HC 102.729-CE, da relatoria do
Ministro Ayres Britto:
“Excesso de prazo para o julgamento do paciente no Tribunal do Júri.
Alongamento processual justificado. (...) No caso, não obstante impressione
o prazo da custódia instrumental, o alongamento da prisão preventiva está
justificado nas particularidades do caso concreto. Alongamento do perfil
processual que decorreu da própria atuação defensiva, seja pelo
requerimento de acareação do acusado e corréu, quando já exaurida a
instrução criminal; seja pela falta de apresentação das alegações finais; seja,
ainda, pelo próprio comportamento do acusado no cárcere. Acusado cujo
péssimo comportamento foi decisivo para atrasar ainda mais o desenrolar do
processo‑crime, dada a imperiosidade de sucessivas transferências de
estabelecimento prisional.” (HC 102.729, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento
em 29‑6‑2010, Primeira Turma, DJE de 27‑8‑2010.)

No caso em tela, a própria parte e seu procurador deram ensejo ao julgamento
tardio no tribunal do júri, não havendo que se falar em constrangimento ilegal da
custódia, nem tampouco em prestação jurisdicional intempestiva.
Dessa forma, para se aferir acerca da razoabilidade do tempo transcorrido no
caso concreto, deve ser verificado se a parte supostamente prejudicada cumpriu
diligentemente com suas obrigações, deveres e ônus processuais, ou se, ao contrário,
manteve conduta dolosa, propiciando o atraso na prestação jurisdicional106. Nesse
último caso, tendo o juiz adotado todas as cautelas legais para coibir e punir condutas
desleais procrastinatórias, se houver morosidade na prestação jurisdicional, esta não
poderá ser creditada ao judiciário, devendo a parte que deu causa sofrer as
consequências de seu comportamento.

106 KOEHLER,

op. cit., p. 98.
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2.4.3. Do comportamento do órgão jurisdicional
Os órgãos integrantes do Poder Judiciário, magistrados, membros do
Ministério Público e demais serventuários da justiça devem atuar de forma diligente a
fim de assegurar que a prestação jurisdicional se dê em tempo célere.
Em várias etapas do procedimento, o juiz, por dever do ofício, deverá reprimir
a conduta abusiva das partes, não permitindo manobras procrastinatórias ou condutas
desleais que comprometam a celeridade processual, aplicando-se, quando for o caso,
as sanções previstas em lei. Se o juiz se omite nesse dever processual, a
responsabilidade pela morosidade passa a ser do judiciário.
O juiz107 deverá estar atento ao desenrolar do processo, laborando no sentido
de cumprir os prazos legais, ao mesmo tempo, que deve evitar, por exemplo, o
adiamento injustificado de audiências, o deferimento de diligências desnecessárias,
bem como, não proferir, a tempo e modo, despachos e decisões quando os autos
estiverem conclusos.
A paralisação de processos em cartórios e secretarias judiciárias também
impedem que os processos sejam impulsionados de modo tempestivo108, devendo o
juiz zelar para que essa situação não ocorra.
Caso o retardamento do processo seja imputável à conduta das autoridades
públicas atuantes na lide, configurar-se-á a violação da garantia fundamental da
duração à razoável do processo109.
De toda sorte, é necessário que a demora, para ser considerada indevida,
decorra da inércia, pura e simples, do órgão jurisdicional incumbido de dirigir as
diversas etapas do processo, não sendo plausível a alegação de sobrecarga de
trabalho110 ou insuficiência de recursos pessoais ou materiais, como justificativas para
a morosidade da prestação jurisdicional.
A demora

indevida imputada

ao

judiciário,

poderá dar

ensejo

responsabilização do Estado, tema que será tratado no tópico seguinte.

107 Cf.

Art. 139, NCPC. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindolhe: II – velar pela duração razoável do processo.
108 FRANCO, op. cit.
109 KOEHLER, op. cit., p.105.
110 TUCCI, op. cit., p. 89.
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2.5. Responsabilidade civil do Estado pela duração excessiva do processo
A constitucionalização do princípio da duração razoável do processo, além de
assegurar que a prestação jurisdicional seja prestada sem dilações indevidas, garante
também o direito à indenização nos casos em que a morosidade excessiva resulte em
dano para os interessados.
Uma decisão judicial, por mais justa e correta que seja, pode tornar-se ineficaz
se entregue a destempo, vale dizer, quando entregue ao jurisdicionado no momento
em que não mais interessa nem mesmo o reconhecimento e a declaração do direito
pleiteado111. Nenhuma tutela é efetiva se, para a sua obtenção, o tempo, os custos, e
a energia despendidos superarem a vantagem obtida112.
A atividade jurisdicional é classificada como serviço público essencial e, como
tal, está sujeita aos princípios que regem a Administração Pública, como a eficiência,
a economicidade, a legalidade, a moralidade, dentre outros. Como serviço público que
é, deve ser prestada com agilidade, adequação e continuidade.
Nesse sentido, o CDC no art. 22 prescreve:
Art. 22, Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos.

Naturalmente que, se da má prestação da atividade jurisdicional resultar dano
ao jurisdicionado, surge para o Estado o dever de indenizar, conforme disposto no
parágrafo do art. 22 do CDC. Nesse ponto, pela clareza do dispositivo, não há dúvida
quanto ao dever do Estado em indenizar os danos resultantes da prestação
jurisdicional intempestiva. Contudo, embora esteja expressa essa obrigação no CDC,
ainda não há regramento específico estabelecendo os parâmetros de como se daria
essa responsabilização.

111 SPENGLER;
112 SOUZA,

SPENGLER NETO, op. cit.
op. cit., p. 32.
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A responsabilidade civil do Estado corresponde à obrigação de reparar danos
causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos,
materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos113.
Historicamente, as teorias que fundamentam o dever de indenizar do Estado
sofreram alterações ao longo do tempo. Num primeiro momento, adotou-se regra da
irresponsabilidade civil; em seguida, a teoria da responsabilidade subjetiva, vinculada
à ideia de culpa, ainda hoje aceita em várias hipóteses; avançando-se,
posteriormente, para a teoria da responsabilidade objetiva, aplicável, no entanto,
diante de requisitos variáveis de um sistema para outro, de acordo com normas
impostas pelo direito positivo114.
De acordo com a teoria da irresponsabilidade, o Estado não respondia pelos
seus atos. Essa teoria baseava-se na ideia de soberania, na qual o monarca nunca
errava, sendo que qualquer responsabilidade atribuída ao Estado significaria colocálo no mesmo nível que o súdito, o que seria inconcebível. Essa teoria, por sua flagrante
injustiça, foi superada no decorrer dos anos, passando o Estado a ser sujeito
responsável115.
As teorias civilistas que surgiram em seguida admitiam a possibilidade de
responsabilização do Estado, adotando-se para tanto princípios do Direito Civil,
apoiados na ideia de culpa. Para fins de responsabilidade, fazia-se distinção entre os
atos de império e atos de gestão.
Os atos de império eram praticados pela Administração com todas as
prerrogativas e privilégios de autoridade e impostos, unilateral e coercitivamente, ao
particular, independentemente de autorização judicial. Esses atos eram regidos por
direito especial, exorbitante do direito comum, razão pela qual o Estado não se
responsabilizava por qualquer ato lesivo que seus agentes causassem a alguém116.
Já os atos de gestão seriam aqueles praticados pela Administração em
situação de igualdade com os particulares, para a conservação e desenvolvimento do
patrimônio público e para a gestão de seus serviços. Por não haver posição de
superioridade entre a Administração e o particular, esses atos eram regidos pelas

113 DI

PIETRO, Maria Silvya Zanella. Direito Administrativo. 25ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2011, p.
698.
114 Idem, p. 698.
115 Idem, p. 699
116 Idem, p. 699-670.
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regras do direito comum, sendo possível a atribuição de responsabilidade ao Estado
nos casos de evento danoso, desde que demonstrada a culpa do agente.
Em seguida, surgiram as teorias publicistas que trouxeram novos critérios de
responsabilização do Estado, a saber teoria da culpa do serviço, teoria do risco, que
se subdivide em teoria do risco administrativo e teoria do risco integral.
De acordo com a teoria da culpa do serviço, o Estado seria obrigado a
indenizar sempre que em decorrência do funcionamento irregular do serviço público
resultasse dano para alguém, sendo desnecessário que se apontasse o agente
responsável. Bastava demonstrar que o serviço não foi prestado, foi prestado de forma
ineficiente ou houve atraso no serviço. Essa responsabilidade surgiu na França e foi
denominada também de Responsabilidade por Culpa Anônima, sendo relevante para
sua caracterização a falha do serviço público.
A teoria do risco administrativo, por sua vez, fundamenta a obrigação de
reparação do dano sofrido pelo particular, independentemente da falta do serviço ou
da culpa do agente público. Basta que exista o fato do serviço e o nexo de causalidade
entre o fato e o dano para presumir-se a culpa da Administração. Contudo, nessa
modalidade é possível haver excludente de responsabilização pela existência de culpa
exclusiva ou concorrente da vítima, caso fortuito ou força maior e culpa de terceiro,
ônus que compete à Administração demonstrar.
A teoria do risco integral adota os mesmos fundamentos da teoria do risco
administrativo, quais sejam, existência de evento danoso e do nexo causal, porém não
admite excludente de responsabilização. De acordo com essa teoria, a Administração
estaria obrigada a indenizar mesmo nos casos de culpa do particular.
O art. art. 37, § 6º117 da CRFB/88, regula a responsabilidade objetiva do
Estado, na modalidade risco administrativo e exige a presença dos seguintes
requisitos a) o fato administrativo, compreendido como qualquer forma de conduta,
comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, atribuída ao Poder Público; b) o dano; c)
o nexo causal entre o fato administrativo e o dano.
Questão tormentosa que divide a doutrina e jurisprudência é saber se o
Estado responde ou não objetivamente pelos prejuízos decorrentes da demora na
prestação jurisdicional.
117

Art. 37, § 6º, CRFB: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
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A divergência é explicada em parte pelo temor em se responsabilizar o Estado
e o magistrado por atos decisórios, o que poderia subtrair a liberdade de
convencimento do julgador e a própria independência da jurisdição118.
Por outro lado, a dúvida também se manifesta porque nos termos do art.
133119-120 do CPC atual e do art. 49121 da Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN) a
responsabilidade é pessoal do juiz por perdas e danos, nos casos em que proceder
com dolo ou fraude; ou recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que
deva ordenar de ofício, ou a requerimento da parte.
Paulo Hoffman defende que o Estado responde objetivamente122 pela
exagerada duração do processo, seja ela oriunda de dolo ou culpa do juiz, ou mesmo
da ineficiência estrutural do Poder Judiciário, sendo devida a indenização em qualquer
das hipóteses. Segundo o autor, a responsabilização do Estado pela duração anormal
do processo enquadra-se nas prescrições do art. 37, § 6º da CRFB/88,
independentemente da aferição de culpa do servidor causador do dano ou do ente
público a que pertença123.
Comungando do mesmo pensamento, Tucci124 sustenta que o grande volume
de trabalho que sobrecarrega os órgãos do Poder Judiciário poderia servir de
justificativa para retirar a responsabilidade pessoal dos juízes no atraso dos
julgamentos, mas não suprime a responsabilidade objetiva do Estado pelo anormal
funcionamento do serviço judiciário. Segundo o autor, a razão de ser para
responsabilização objetiva do Estado reside no fato de que a escandalosa demora na
118 KOEHLER,

op. cit., p. 119.
133. Responderá por perdas e danos o juiz, quando: I - no exercício de suas funções, proceder
com dolo ou fraude; II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de
ofício, ou a requerimento da parte. Parágrafo único. Reputar-se-ão verificadas as hipóteses previstas
no no II só depois que a parte, por intermédio do escrivão, requerer ao juiz que determine a providência
e este não Ihe atender o pedido dentro de 10 (dez) dias.
120 A regra do art. 133 do atual CPC foi mantida no art. 143 do NCPC, porém com previsão expressa
de que o juiz responderá regressivamente, por perdas e danos, sinalizando mudança nos critérios de
responsabilização.
121 Art. 49 - Responderá por perdas e danos o magistrado, quando: I - no exercício de suas funções,
proceder com dolo ou fraude; Il - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva
ordenar o ofício, ou a requerimento das partes. Parágrafo único - Reputar-se-ão verificadas as
hipóteses previstas no inciso II somente depois que a parte, por intermédio do Escrivão, requerer ao
magistrado que determine a providência, e este não lhe atender o pedido dentro de dez dias.
122 Koehler também defende que o Estado responde objetivamente pela prestação jurisdicional morosa.
Segundo o autor, a omissão do Estado (ou sua hiperatividade desorganizada) é causa direta e
suficiente do dano, prescindindo de um fato da natureza dou de ato material praticado por terceiro. A
atividade jurisdicional defeituosa do Estado configura, per se, a causa do dano. Por esse motivo, a
responsabilidade estatal nessa situação é objetiva. (KOEHLER, op. cit., p. 123).
123 HOFFAMN, Paulo. Razoável duração do processo. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 219.
124 TUCCI, op. cit., p. 193 e 275.
119 Art.
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prestação jurisdicional, independentemente de culpa ou dolo dos membros e
servidores do Poder Judiciário, potencializa, além de eventual perda material, a
angústia e a insatisfação do jurisdicionado que simplesmente exerceu, a tempo e hora,
o seu direito de cidadania.
Contudo, o posicionamento sedimentado no STF é no sentido de ser
incabível, como regra, a responsabilização objetiva do Estado por danos oriundos da
prática de atos jurisdicionais125. Excepcionalmente, se houver previsão legal expressa,
como no caso de erro do judiciário ou excesso de prisão126, admite-se. Nesse sentido,
confira-se as seguintes ementas:
Responsabilidade objetiva do estado. Ato do poder judiciário. O princípio da
responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos do Poder
Judiciário, salvo os casos expressamente declarados em lei. Orientação
assentada na Jurisprudência do STF. Recurso conhecido e provido. (RE
219117, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em
03/08/1999, DJ 29-10-1999 PP-00020 EMENT VOL-01969-03 PP-00574)
(grifei)
“Erro judiciário. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Direito à
indenização por danos morais decorrentes de condenação desconstituída em
revisão criminal e de prisão preventiva. CF, art. 5º, LXXV. CPP, art. 630. O
direito à indenização da vítima de erro judiciário e daquela presa além do
tempo devido, previsto no art. 5º, LXXV, da Constituição, já era previsto no
art. 630 do CPP, com a exceção do caso de ação penal privada e só uma
hipótese de exoneração, quando para a condenação tivesse contribuído o
próprio réu. A regra constitucional não veio para aditar pressupostos
subjetivos à regra geral da responsabilidade fundada no risco
administrativo, conforme o art. 37, § 6º, da Lei Fundamental: a partir do
entendimento consolidado de que a regra geral é a irresponsabilidade
civil do Estado por atos de jurisdição, estabelece que, naqueles casos,
a indenização é uma garantia individual e, manifestamente, não a
submete à exigência de dolo ou culpa do magistrado. O art. 5º, LXXV, da
Constituição: é uma garantia, um mínimo, que nem impede a lei, nem impede
eventuais construções doutrinárias que venham a reconhecer a
responsabilidade do Estado em hipóteses que não a de erro judiciário stricto
sensu, mas de evidente falta objetiva do serviço público da Justiça.” (RE
505.393, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 26‑6‑2007, Primeira
Turma, DJ de 5‑10‑2007.) – (grifei)

Um dos fundamentos utilizados para não se adotar a responsabilidade
objetiva, no caso de atos jurisdicionais, é justamente porque os juízes, como agentes
políticos, necessitam agir com independência no exercício das funções, sem se temer
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Com relação a atos judiciais que não impliquem exercício de função jurisdicional, é cabível a
responsabilidade do Estado, sem maior contestação, porque se trata de atos administrativos, quanto
ao seu conteúdo.
126 É o caso da previsão constante no art. 5º, inciso LXXV que dispõe: “o Estado indenizará o condenado
por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”.
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que suas decisões possam ensejar a responsabilidade do Estado. Assim, ao Poder
Judiciário, salvo casos expressamente previstos em lei, não se aplicaria o princípio da
responsabilidade objetiva do Estado, tendo em conta o exercício da jurisdição
representa manifestação de soberania estatal127.
Di Pietro128 sustenta ser lamentável o posicionamento consolidado na
jurisprudência majoritária, na medida em que podem existir erros flagrantes não só
em decisões criminais, em relação às quais a Constituição adotou a tese da
responsabilidade objetiva, mas também em outras áreas do direito. Pode até ocorrer
o caso em que o juiz tenha decidido com dolo ou culpa e não haveria como afastar a
responsabilidade do Estado.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, julgando recurso de apelação129 contra
o Estado de Minas Gerais, em que se pleiteava indenização pela demora na prestação
jurisdicional, aplicou o entendimento consolidado no STF e desproveu o recurso
interposto. Transcreve-se a ementa:
INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TARDIA ERRO JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADO - ATO DE SOBERANIA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO INEXISTENTE - A demora no
julgar advindo da morosidade intrínseca ao aparelho judiciário, sem que haja
atuação culposa ou dolosa do magistrado ou do serventuário, capaz de
configurar o erro judiciário, conforme as hipóteses existentes em nosso
ordenamento jurídico, não gera direito ao jurisdicionado de ser indenizado,
por se tratar a administração da justiça de ato de soberania do Estado.
Apelação parcialmente provida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.00.2249811/000, Relator(a): Des.(a) Lucas Sávio de Vasconcellos Gomes, 3ª Câmara
Cível, julgamento em 27/09/2001, publicação da súmula em 12/10/2001).

127 É

de ressaltar que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo também exercem parcela de
soberania estatal. Contudo, em relação ao Executivo é pacífico o entendimento de que a ele se aplica
a regra do art. 37, 6º da CF, uma vez que exerce a atividade típica administrativa. Em relação ao
Legislativo, de acordo com Costa, há uma tendência de se aceitar a responsabilidade civil do Estado
por atos normativos pelo menos nas seguintes hipóteses: a) leis inconstitucionais; b) atos normativos
do Poder Executivo e de entes administrativos com função normativa, com vícios de
inconstitucionalidade, em que o pedido de indenização deve ser precedido de declaração de
inconstitucionalidade, ou ilegalidade, em que não há necessidade de prévia declaração pelo judiciário;
c) leis de efeitos concretos, que causam danos específico e anormal; e d) omissão do poder de legislar
e regulamentar. (COSTA, Aldo de Campos. A responsabilidade do Estado no STF e no STJ. Conjur
17.04.2013. Disponível em http://www.conjur.com.br/2013-abr-17/toda-prova-responsabilidade-estadostf-stj. Acessado em 11.02.2105).
128 DI PIETRO, op. cit., p. 719.
129 BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Recurso de Apelação nº 1.0000.00.224981-1/000.
Relator Des. Lucas Sávio de Vasconcellos Gomes, 3ª Câmara Cível, julgamento em 27/09/2001,
publicação
da
súmula
em
12/10/2001.
Belo
Horizonte/MG.
Disponível
em
http://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/ementaSemFormatacao.jsp. Acessado em 20.12.2014.
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No seu voto, o relator Des. Lucas Savio afirmou que caberia ao autor
comprovar, o que não ocorreu no caso, que a demora na prestação jurisdicional se
deu em razão da conduta do magistrado ou de serventuário da justiça, a fim de se
evidenciar inequívoco erro judiciário. Sem esta prova, sustentou que não subsistiria o
dever de indenizar, pois a demora no julgar, decorrente da morosidade intrínseca ao
aparelho judiciário, sem que haja atuação culposa ou dolosa do magistrado ou do
serventuário, não geraria direito ao jurisdicionado à indenização.
Discordando desse posicionamento, Carvalho Dias130 sustenta que o número
excessivo de processos existentes nos órgãos jurisdicionais, a sobrecarga de
trabalho, o demorado estado de vacância dos cargos de juízes por remoção ou
aposentadoria, nenhum desses fatores justifica a dilação processual indevida, pois
incube ao Estado prover adequadamente a estrutura física, técnica e de recursos
humanos de seus órgãos jurisdicionais.
Dessa forma, não é apropriado o entendimento de que o direito à indenização
resulte somente em virtude de atitude dolosa ou culposa por parte do magistrado ou
das demais autoridades e servidores envolvidos no processo. Pode acontecer de
esses profissionais terem as melhores das intenções na execução de suas atividades
e, no entanto, a demora na prestação jurisdicional resultar de fatores materiais fora de
sua alçada, como falta de estrutura, de servidores etc. Nesse caso, o Estado não
poderá se eximir de prestar a devida reparação pela morosidade, até mesmo para que
seja pressionado a melhorar a estrutura de atendimento do Poder Judiciário131.
Nesse sentido, tem-se que o direito à duração razoável do processo é violado
sempre que se verifique a demora indevida na prestação jurisdicional, sendo
desnecessária a demonstração de dolo ou culpa do Estado ou de seus agentes. É de
ressaltar, todavia, que o suposto lesado só terá direito à indenização se comprovar o
dano decorrente da morosidade da justiça.
Em que pese o entendimento consolidado no STF, a doutrina mais abalizada
defende a possibilidade de responsabilização objetiva do Estado no caso de demora
descabida na entrega da prestação jurisdicional, podendo, o Brasil, inclusive ser
acionado na Corte Interamericana de Direitos Humanos132.
130 DIAS,

Ronaldo Brêtas de Carvalho. Direito à jurisdição eficiente e garantia da razoável duração
processo na Reforma do Judiciário. Revista de Processo, a. 30, n. 128, out. 2005, p. 172.
131 KOEHLER, op. cit., p. 137.
132 No ano de 2006 o Brasil condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humano pela demora da
entrega prestação jurisdicional. Foi o caso Ximenes Lopes, de extrema relevância devido ao ineditismo
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2.6. Duração razoável e o Novo Código de Processo Civil
O mundo civilizado assiste a um generalizado clamor contra a pouca eficiência
da justiça para solucionar satisfatoriamente os litígios que lhe são submetidos.
Consequência imediata desse quadro de insatisfação social é a onda reformista das
leis processuais da qual não escapa ninguém, nem mesmo os países que se gabam
de ter produzido no campo da ciência jurídica, monumentos gloriosos na edição de
seus Códigos133.
É nesse contexto que o Novo Código de Processo Civil (NCPC), aprovado
pelo Congresso Nacional em dezembro de 2014 e sancionado em 16/03/2015
transformando-se na Lei nº 13.105/2015, traz modificações na legislação processual
civil brasileira, prometendo tornar mais célere a prestação jurisdicional.
Com mais de mil artigos, o texto irá substituir o atual CPC, quase 10 anos
depois da reforma do judiciário, ocorrida com a promulgação da EC nº 45/2005, que
dentre outras alterações consagrou o princípio do direito à razoável duração do
processo. Há muito já se apontava a necessidade de novos avanços, inclusive a
reforma dos diferentes códigos de lei, o que motivou a formalização de pactos entre
os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário134.
Para o Senador Vital do Rego135, Relator do Substitutivo da Câmara dos
Deputados ao Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 166, de 2010, com a aprovação do

da questão. A Corte Interamericana levou em consideração o atraso injustificável, por mais de seis
anos, do trâmite da ação civil de reparação de danos movida pelos familiares da vítima e da ação penal
contra os acusados da sua morte, tanto que até a data do julgamento da Corte ainda não existia em
relação aos fatos qualquer sentença prolatada pelo Judiciário do Estado do Ceará. Aquele Organismo
Internacional reconheceu, entre outras transgressões, ter havido ofensa aos direitos à vida e à
integridade de pessoa portadora de deficiência, ofensa às regras da devida proteção judicial e ofensa
ao princípio da razoabilidade do término do processo jurisdicional. Para maiores informações
recomenda-se a leitura de OLIVEIRA, Vallisney de Souza. O caso Ximenes Lopes: o Brasil perante a
Corte Interamericana de direitos humanos. Disponível em http://vallisneyoliveira.com/artigos/o-casoximenes-lopes-o-brasil-na-corte-americana-de-direitos-humanos/. Posteriormente ao Caso Ximenes
Lopes versus Brasil, houve nova condenação do país pela Corte Interamericana de Direitos Humanos,
em razão da violação da razoável duração do processo, desta feita no caso Garibaldi.
133 THEODORO JUNIOR, op. cit.
134 BRANDÃO, Gorette. Novo CPC vai modernizar o processo civil e agilizar a Justiça, afirma
relator.
Agência
Senado.
Disponível
em
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2014/12/04/novo-cpc-vai-modernizar-o-processo-civil-eagilizar-a-justica-afirma-relator. Acessado em 04/12/2014.
135 BRASIL. Senado Federal. Parecer nº de 956, de 2014. Da Comissão Temporária do Código de
Processo CiviL, sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados (SCD) ao Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 166, de 2010, que estabelece o Código de Processo Civil. Relator Senador Vital do Rego.
Disponível em http://www.senado.leg.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=159354&tp=1. Acessado em
28.01.2015.
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NCPC, o Congresso Nacional entrega à sociedade brasileira um monumento
legislativo em matéria processual, não se tendo, contudo, a pretensão de que a novel
codificação seja a solução definitiva para o problema da morosidade processual, até
porque essa situação não se resolve apenas com reformas legislativas. Mas é certo
que o NCPC dará aos indivíduos um processo cidadão, assentado em seguras raízes
democráticas e deitado no leito da doutrina mais avançada, sendo importante
ferramenta na obtenção da duração razoável do processo.
O Ministro Celso de Mello136, do STF, afirmou que o NCPC consagra novas
instituições e mecanismos que permitirão soluções jurisdicionais e resoluções
alternativas de disputas mais ágeis e céleres, compatibilizando o tempo processual
com as exigências impostas pelas necessidades sociais e pelo interesse público,
reverberando ainda, real efetividade à cláusula constitucional que assegura a todos
os cidadãos o direito à prestação jurisdicional sem dilações indevidas.
A expectativa da comunidade jurídica e dos congressistas que aprovaram a
nova codificação é de que a prestação jurisdicional será mais célere em atendimento
ao princípio da duração razoável137 e também dos anseios da sociedade que clama
por uma justiça mais ágil e eficiente.
No NCPC valoriza-se a transparência como princípio condutor das atividades
dos magistrados, obrigando-os a observarem a ordem cronológica de conclusão dos
processos para prolação de decisões judiciais138. Para tanto, a listagem de processos
aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública
em cartório e na rede mundial de computadores. Tal medida está em consonância
com o princípio da duração razoável do processo e possibilita o controle social da
prestação jurisdicional, permitindo ao jurisdicionado exigir que as decisões sejam
proferidas em observância da lista cronológica de processos conclusos.
A regra cronológica, no entanto, comporta exceções139, não se aplicando nos
julgamentos dos recursos de embargo de declaração, agravo interno, recursos
repetitivos ou incidente de resolução de demandas repetitivas, bem como nos casos
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RODAS, Sérgio. Para Celso de Mello, novo CPC vai democratizar acesso à Justiça. Conjur,
18.12.2014. Disponível em http://www.conjur.com.br/2014-dez-18/celso-mello-cpc-democratizaracesso-justica. Acessado em 18.12.2014.
137 A garantia da razoável duração do processo foi expressamente prevista no art. 4º, do NCPC que
assim dispõe: “as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a
atividade satisfativa”.
138 Cf. § 1º do art. 12 do NCPC.
139 Cf. § 2º do art. 12 do NCPC.
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de sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de
improcedência liminar do pedido. A ordem poderá ser inobservada ainda no
julgamento de causas as quais a lei estabelece prioridade no julgamento e nas metas
estabelecidas pelo CNJ.
A conciliação é outro ponto que merece destaque no NCPC. As partes serão
chamadas pelo judiciário para participarem de audiências prévias de conciliação com
objetivo de se alcançar uma solução consensual para o litígio. Se restar infrutífera a
conciliação, abre-se o prazo para que o réu ofereça sua resposta, mediante
contestação140. Caso o autor ou o réu não queiram a realização da audiência prévia
de conciliação ou mediação, que é regra, deverão externar essa intenção
previamente141.
Para estimular a autocomposição, os tribunais serão obrigados a criar centros
judiciários de solução consensual de conflitos, integrados por profissionais
especializados que ficarão responsáveis pela realização de sessões e audiências de
conciliação e mediação, bem como pelo desenvolvimento de programas destinados a
auxiliar, orientar e estimular a autocomposição142. Há previsão no NCPC para
admissão de conciliadores e mediadores por concurso público, medida que poderá
favorecer a formação de uma equipe permanente especializada na autocomposição,
o que poderá elevar o percentual de acordos firmados.
A audiência de conciliação e mediação será designada com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias
de antecedência e será realizada pelo conciliador e mediador, podendo ser dividirá
em quantas sessões forem necessárias para viabilizar a solução consensual.
A previsão de realização de audiências prévias pelo conciliador e mediador
aliviará a pauta do juiz, que terá mais tempo para se dedicar a outras atividades
jurisdicionais. Nos juizados especiais já há a previsão para que a audiência se realize
dessa forma143.
O estímulo à autocomposição no NCPC é vista com bons olhos, isso porque,
se a parte tem ao seu alcance um tribunal de fácil acesso, acordos poderão ser

140 Cf.

art. 335 e 336, do NCPC.
O autor deverá se manifestar contrariamente na petição inicial e o réu, em petição, que deverá ser
apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência, conforme disposto no
art. 317, VII e art. 331, § 5º, do NCPC.
142 Cf. art. 166 e ss, do NCPC.
143 Cf. art. 21 da Lei 9.099/95.
141
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firmados em substituição à litigiosidade em juízo. Nesse viés, a autocomposição é
importante não só para desafogar o judiciário, mas também porque, muitas vezes,
chega-se por meio dela a resultados melhores, mais rápidos e menos onerosos que
os produzidos pelo processo contencioso.
Enquanto a solução contenciosa frequentemente agrava a discórdia entre os
litigantes, a solução consensual pode salvar e preservar relacionamentos jurídicos
que, naturalmente, devam ser duradouros144.
Para agilizar a realização dos atos processuais, há no NCPC a previsão
expressa para que eles sejam realizados por meio eletrônico, o que poderá acelerar
a informatização do processo judicial, já idealizada desde 2006 na Lei nº 11.419 e,
ainda hoje, não implantada totalmente.
Com efeito, diversos atos processuais poderão ser total ou parcialmente
digitais, de forma que possam ser produzidos, comunicados, armazenados e
validados por meio eletrônico145. Nessa sistemática, advogados e partes poderão ser
intimados por correio eletrônico. O texto também determina que os sistemas dos
tribunais sejam criados em plataformas abertas (softwares livres), atendendo aos
mesmos requisitos hoje já aplicados aos processos, como autenticidade, integridade,
temporalidade e conservação. Nos casos dos processos que tramitem em segredo de
justiça, deve ainda ser assegurada a confidencialidade, segundo infraestrutura de
chaves públicas unificadas nacionalmente146. Há ainda previsão para a utilização de
videoconferência147 ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens
em tempo real para a oitiva de depoimentos e a sustentação oral quando o advogado
tiver domicílio profissional em cidade diferente daquela onde está situado o tribunal.
Sem sombra de dúvidas, a previsão para que vários atos judiciais possam ser
realizados por meio eletrônico é bem-vinda, principalmente porque irá contribuir para
agilizar prestação jurisdicional. O dilema que se apresenta é saber quando as
comarcas do interior do país que, em muitas casos, funcionam precariamente terão
condições de implementar o processo eletrônico. Já se passaram mais de oito anos
desde a promulgação da Lei nº 11.419/2006, que instituiu o processo eletrônico, e até

144 THEODORO

JR, op. cit.
previsão constante no art. 191, NCPC.
146 Cf. previsão contida no art. 193, do NCPC.
147 Cf. previsão constante nos arts. 234, § 3º, 383, § 3º, 450, § 1º, 458, § 2º e 935, § 4º, do NCPC.
145 Cf.
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hoje ele não é realidade na maioria dos órgãos jurisdicionais do país. Espera-se que
com o NCPC isso possa mudar.
Outra modificação que deverá garantir uma tramitação processual mais célere
é a previsão do incidente de resolução de demandas repetitivas constante no art. 973,
do NCPC, que poderá ser instaurado sempre que, simultaneamente, houver: I) efetiva
repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito e; II) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
A instauração desse incidente permitirá decisões mais céleres e uniformes
para processos sobre questões idênticas e que costumam abarrotar o judiciário, a
exemplo de causas previdenciárias, correção de índices de caderneta de poupança,
causas tributárias, relação de consumo, dentre outras.
O pedido de instauração do incidente poderá ser formulado pelo juiz, pelas
partes, Ministério Público ou pela Defensoria Pública e será dirigido ao Presidente do
Tribunal respectivo, não se exigindo custas no seu processamento.
A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e
específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no CNJ, sendo
que o julgamento deverá ocorrer no prazo de um ano e terá preferência sobre as
demais questões em exame, exceto as que envolvam réu preso e habeas corpus.
Admitido o incidente, haverá a suspensão dos processos pendentes, individuais ou
coletivos, que tramitam no estado ou na região, conforme o caso.
No NCPC, preocupou-se ainda em fortalecer e prestigiar a jurisprudência
consolidada148 nas instâncias recursais, de modo a dar maior racionalidade e
celeridade na prestação jurisdicional. De agora em diante, os tribunais deverão manter
a jurisprudência estável, íntegra e coerente. Havendo modificação fundamentada de
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Leonardo Greco sustenta que uma das mais graves deformações da justiça civil contemporânea é
a tendência incontrolável de hipervalorizar a jurisprudência dos tribunais superiores e sua imposição
autoritária aos juízes e tribunais inferiores, bem como a criação de obstáculos quase intransponíveis,
como as súmulas vinculantes, súmulas impeditivas de recursos e a sentença liminar de improcedência.
De acordo com o autor, a cristalização da jurisprudência em súmulas acaba por transformar os tribunais
em verdadeiros legisladores, construtores de teses jurídicas abstratas, quase sempre formuladas com
base em poucos julgados ou em argumentos secundários, que muitas vezes são inconciliáveis com os
casos concretos analisados. A consequência de tudo isso, alerta o autor, seria o engessamento da
ordem jurídica, o cerceamento do direito de defesa e do direito de influir de forma eficaz na decisão da
causa, imposto a todos que sofrerão os efeitos da jurisprudência, mas que não tiveram e não terão
qualquer possiblidade de ter seus argumentos considerados na definição da tese jurídica que os
prejudica. (GRECO, Leonardo. Novas perspectivas da efetividade e do garantismo processual. In:
RODRIGUES, W. dos S.; SOUZA, M. C. de S. (org.). O novo código de processo civil: um desafio
ao novo CPC. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 14).
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orientação, poderá o tribunal modular os efeitos da decisão e atribuir-lhe eficácia
prospectiva, em nome da segurança jurídica e da proteção da confiança149.
O

respeito

aos

precedentes

jurisprudenciais

reduzirá

o

grau

de

imprevisibilidade jurídica que impera sobre os atores da vida civil150, de maneira que
os juízes e tribunais deverão observar as teses jurídicas já firmadas pelos tribunais
superiores, medida que poderá coibir a interposição de recursos para reforma de
decisões da primeira instância que estejam alinhadas com matéria pacificada.
Nas hipóteses descritas no art. 925151, NCPC e nos casos em que verificada
a ocorrência da decadência e a prescrição, o juiz152, nas causas que dispensem a fase
instrutória, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente
o pedido que contrariar a jurisprudência consolidada, favorecendo que a prestação
jurisdicional seja abreviada.
No que se refere aos recursos153, houve também significativas alterações
como, por exemplo, a extinção dos embargos infringentes e do recurso de agravo
retido, bem como a ampliação das hipóteses em que o relator poderá decidir
monocraticamente.
As matérias que no CPC atual são impugnáveis via agravo retido, no NCPC
deverão ser suscitadas em preliminar de apelação, se interposto o recurso. Essa
mudança está em consonância com o princípio da economia processual e certamente
favorecerá que o processo se desenvolva sem maiores atropelos, com a decisão em
primeira instância sendo proferida com maior agilidade.
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FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. Com o novo CPC, tribunais são obrigados a manter
jurisprudência coerente. Conjur, 31/12/2014. Disponível em http://www.conjur.com.br/2014-dez31/rodrigo-freire-corte-obrigada-manter-jurisprudencia-coerente?imprimir=1. Acessado em 18.01.2015.
150 BRASIL. Senado Federal. Parecer nº de 956, de 2014. Da Comissão Temporária do Código de
Processo Civil, sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados (SCD) ao Projeto de Lei do
Senado (PLS) nº 166, de 2010, que estabelece o Código de Processo Civil. Relator Senador Vital
do Rego. Disponível em http://www.senado.leg.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=159354&tp=1.
Acessado em 28.01.2015.
151 Art. 925, NCPC. Os juízes e os tribunais observarão: I – as decisões do Supremo Tribunal Federal
em controle concentrado de constitucionalidade; II – os enunciados de súmula vinculante; III – os
acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV – os enunciados das súmulas do
Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional; V – a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
152 Cf. previsão art. 330, NCPC.
153 Nos termos do art. 991, do NCPC é a possível a interposição dos seguintes recursos: I – apelação;
II – agravo de instrumento; III – agravo interno; IV – embargos de declaração; V – recurso ordinário; VI
– recurso especial; VII – recurso extraordinário; VIII – agravo em recurso especial ou extraordinário; IX
– embargos de divergência. Salvo o caso dos embargos de declaração, o prazo para interposição dos
recursos será de 15 dias.
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Já o fim dos embargos infringentes teve por objetivo abreviar a tramitação
processual na Segunda Instância e fortalecer as decisões proferidas nos julgamentos
dos recursos de apelação e de ação rescisória, quando as decisões forem não
unânimes. Com a nova sistemática, caso a parte vencida queira recorrer do
julgamento não unânime, poderá valer-se das instâncias extraordinárias, desde que
naturalmente preencha os requisitos de admissibilidade específicos.
Em relação aos recursos especial e extraordinário, dirigidos, respectivamente,
ao STJ e STF, o NCPC extinguiu a previsão do duplo juízo prévio de admissibilidade
recursal, medida que homenageia a celeridade processual. Assim, de acordo com o
disposto no art.1027154, parágrafo único do NCPC, o juízo de admissibilidade somente
será feito nesses dois tribunais e, somente se aceito o recurso, passa-se à análise do
mérito.
Pela sistemática do CPC atual, o exame prévio de admissibilidade é feito pelo
tribunal de origem da causa (Tribunal Regional Federal, ou Tribunais de Justiça dos
Estados e do Distrito Federal e Territórios) e, se recebido o recurso, este é remetido
para as instâncias extraordinárias, onde é feito juízo definitivo de admissibilidade,
numa superposição de trabalho e perda de tempo. Nessa sistemática, a
inadmissibilidade do recurso no tribunal de origem, permite a interposição de agravo
contra a decisão junto ao mesmo tribunal, uma opção que muitas vezes é utilizada
para atrasar intencionalmente a tramitação processual. Com a mudança, essa
situação deixa de existir.
Nos termos do art. 930, inciso III, IV e V, do NCPC, o relator poderá de plano,
sem submeter ao órgão colegiado, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
bem como negar ou dar provimento a recurso que for contrário a súmula do STF, STJ
ou do próprio tribunal e, ainda, a acórdão proferido em julgamento de recursos
repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de assunção de competência do STF e STJ. Nessa quadra, as hipóteses
em que o relator poderá decidir monocraticamente155 referem-se à aplicação dos
154

Art. 1027, NCPC. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado
para apresentar contrarrazões no prazo de quinze dias. Parágrafo único. Findo esse prazo, serão os
autos remetidos ao respectivo tribunal superior, independentemente de juízo de admissibilidade.
155 Leonardo Greco critica essa tendência de monocratização das decisões dos tribunais superiores na
medida em que institui uma indesejável justiça lotérica, dependente da sorte, sem uniformidade, sem
previsibilidade e, consequentemente, sem credibilidade, desencadeando uma sucessão de recursos
que acabam por serem julgados mecanicamente, com emprego de fórmulas padronizadas ainda menos
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entendimentos consolidados no próprio tribunal e nas instâncias superiores e, como
dito, tem o claro propósito inibir o demandismo e abreviar a tramitação processual na
instância recursal, em atendimento ao princípio da duração razoável do processo.
Nessas circunstâncias, as decisões monocráticas do relator poderão ser
atacadas via agravo interno, porém se este recurso for declarado manifestamente
inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado condenará o
agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da
causa atualizado156. A previsão de imposição de multa visa a abreviar a prestação
jurisdicional e impedir a interposição infundada de recurso por parte do vencido,
medida que é bastante salutar. Também serão devidos nessa situação honorários
advocatícios, por força do disposto no § 1º do art. 85157 do NCPC.
A propósito, pela nova sistemática do código, há previsão de condenação em
honorários advocatícios nos recursos interpostos, medida que visa desestimular a
interposição de recurso, tornando mais célere a prestação jurisdicional.
No que diz respeito às multas, houve uma preocupação no NCPC em utilizálas como instrumento inibidor da litigância de má-fé. O CPC em vigor prevê, nessa
situação, a aplicação de multa não superior a 1% do valor da causa. Já o novo texto158
fixa percentual superior a 1% e inferior a 10%, sem excluir a já prevista indenização à
parte prejudicada e os honorários advocatícios. Além disso, não há mais como a parte
se desvencilhar de multas quando o valor da causa for irrisório ou inestimável. Nesse
caso, o juiz poderá fixar multa em até dez vezes o valor do salário mínimo159. Por sua
vez, a multa160 pelo uso do embargo de declaração manifestamente

protelatório

convincentes, tudo a pretexto de coibir o demandismo e de acelerar o desfecho final do processo.
Segundo o autor, é lamentável o clima de incerteza e de degradação do acesso à justiça a um jogo de
golpes de sorte que se instaura em tribunais que praticamente transformaram o juízo monocrático em
regra e a decisão colegiada em exceção. No Estado do Rio de Janeiro, em que o Tribunal de Justiça
possui 20 Câmaras Cíveis com a mesma competência, cada uma delas composta de cinco
desembargadores, são 100 juízos monocráticos diferentes adotando decisões sobre causas da mesma
natureza, o que significa que a justiça de 2ª grau em nosso Estado tornou-se decididamente lotérica,
aleatória, dependente da sorte, fenômeno altamente preocupante pela absoluta insegurança do
desfecho de qualquer demanda, que eventuais agravos internos para Câmaras não conseguem
satisfatoriamente remediar pela massificação desses julgamentos, que impede o colegiado exerça
plena cognição sobre todas as circunstâncias de cada causa. (GRECO, 2012, op. cit., p. 16-17).
156 Cf. previsão do art. 1018, § 4º do NCPC.
157 Art. 85, § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
158 Cf. previsão do art. 81 do NCPC.
159 Cf. previsão do art. 81, § 2º, do NCPC
160 Cf. previsão do art. 1023, §§ 2º e 3º do NCPC.
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também foi majorada, com valor inicial de 2% sobre o valor atualizado da causa e, no
caso de reiteração, essa multa será elevada a até 10%, com depósito prévio do valor.
Louvável ainda a previsão constante no § único do art. 930, do NCPC, no
sentido de que seja concedido prazo de cinco dias ao recorrente para sanar vício ou
complementar eventual documentação faltante, para só então, caso não corrigido o
defeito, inadmitir-se o recurso. De igual maneira, há previsão161 para, no caso de falta
ou insuficiência de preparo, seja concedido prazo para que o recorrente retifique a
irregularidade existente. Na sistemática do CPC atual, essas situações ensejariam
inadmissão do recurso, restringindo-se o direito de acesso à justiça e ao processo
justo. Essas mudanças, portanto, são bastante significativas e contribuem para
ampliar o acesso à justiça.
De maneira geral, no NCPC preocupou-se em imprimir maior organicidade e
simplicidade à normativa processual civil e ao processo, com a finalidade de fazer com
que o juiz deixe, sempre que possível, de se preocupar excessivamente com o
processo, como se fosse um fim em si mesmo, desviando-se o foco da atenção do
julgador para o direito material. Com isso, pretende-se descartar uma processualidade
excessiva, desvinculada do objetivo do direito material162.
No entanto, cabe registrar o alerta feito por muitos doutrinadores e
especialistas no assunto, no sentido de que somente a mudança na legislação
processual não é suficiente para resolver o problema da morosidade e ineficiência do
judiciário brasileiro.
A legislação processual compreende um sistema de técnica para a
composição dos litígios, que pressupõe a existência de organismos oficiais por meio
dos quais irá atuar. Para manter uma sincronia entre a norma legal e sua
operacionalidade administrativa, é necessário saber, cientificamente, as causas que
frustram a prestação jurisdicional célere e efetiva. E isso, certamente, não será obtido
se a organização dos serviços judiciários não contar com órgãos especiais de
estatística e planejamento. A legislação deve traçar procedimentos simples, claros,
ágeis. Todavia, para fazê-los funcionar, é necessário que a organização dos serviços

161 Cf.

§§ 2º e 4º, do art. 1004, do NCPC.
ALVIM NETTO, José Manoel de Arruda. Notas sobre o projeto de novo código de processo civil.
Revista de Processo, São Paulo, ano 36, n. 191, jan. 2011, p. 300.
162
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da justiça se faça segundo os preceitos técnicos da ciência da administração e com o
emprego dos meios e recursos tecnológicos disponíveis163.
Como o problema da morosidade da justiça decorre de vários fatores, as
soluções também são variadas, sendo o aprimoramento da legislação processual
apenas uma delas. Maior comprometimento dos servidores e magistrados na
execução de suas atividades; a realização de investimentos públicos na capacitação
de pessoal e aquisição de recursos materiais e tecnológicos; a adoção de técnicas
modernas de gestão dos tribunais e dos demais órgãos jurisdicionais com uma política
remuneratória que valorize permanentemente magistrados e servidores; ética e zelo
dos profissionais ao atuarem na defesa dos interesses dos seus clientes; o incentivo
contínuo por parte do Estado para que a pessoas utilizem meios alternativos de
solução de conflitos, como as Câmaras de Arbitragem e de Mediação; a inclusão na
grade curricular do Curso de Direito de disciplinas que ensinem e estimulem a
utilização dos meios alternativos de solução de conflitos, ao invés de se priorizar o
ensino do processo contencioso; só para citar alguns exemplos, também contribuiriam
sobremaneira para que a prestação jurisdicional se desse de forma mais célere e num
prazo razoável.
Por fim, registre-se que, de maneira geral, o NCPC foi concebido para que a
prestação jurisdicional seja mais célere e efetiva possível. Além das alterações
citadas, há inúmeras outras, que foram implementadas para que se racionalizasse a
prestação jurisdicional, como, por exemplo, a flexibilização do procedimento pelas
partes com a previsão de instituição do calendário processual para as prática dos atos
processuais (art. 189, NCPC); a extinção do instituto da reconvenção, da ação
monitória, da ação declaratória incidental, das ações cautelares nominadas, do
incidente de incompetência ou suspeição que serão arguidas em preliminar de
contestação, dentre outros. Por não ser o objeto de estudo desta dissertação e
também para não se alongar demais no assunto, não será feita uma análise mais
detalhada do NCPC.

163 THEODORO

JR, op. cit.
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2.7. Duração razoável e juizados especiais
Os juizados especiais, previstos no texto constitucional pelo legislador
constituinte no art. 98, inciso I e instituídos, em âmbito estadual, pela Lei nº 9.099/95
foram idealizados para o julgamento de causas cíveis de menor complexidade e
infrações penais de menor potencial ofensivo.
O Brasil, ao idealizar os juizados especiais, seguiu uma tendência mundial de
criação desses tribunais. Cappelletti e Garth164 apontam que muitos países
promoveram reformas em seu sistema processual, instituindo-se tribunais e
procedimentos especiais para as pequenas causas, de modo que a tramitação
processual fosse rápida e acessível às pessoas comuns. Essa onda reformista se deu
em grande parte para ampliar o acesso à justiça e também para tornar os direitos
dessas pessoas, especialmente aqueles ligados à relação de consumo ou de
pequenos valores, efetivos.
Nos juizados especiais, além do processo ser mais ágil, o procedimento foi
simplificado ao máximo, de medida que, nos termos da Lei nº 9.099/95, os principais
atos processuais são realizados de forma concentrada e sem maiores formalidades
numa audiência una, que é antecedida de sessão de conciliação; não há intervenção
de terceiros e a alegação de incompetência é feita em preliminar de contestação; a
reconvenção foi substituída pelo pedido contraposto; a fase probatória é limitada, não
se admitindo a realização de diligências complexas, protelatórias ou desnecessárias
na solução da lide; os meios de impugnação são reduzidos e as atividades executórias
se dão de forma simplificada. Toda essa sistemática foi arquitetada a fim de que as
pessoas pudessem fazer valer seus direitos nos juizados especiais, já que nas demais
instâncias do judiciário isso lhes era denegado165.
A celeridade, como princípio norteador dos juizados especiais, foi previsto
expressamente no art. 2º166da Lei nº 9.099/95, evidenciando-se que o legislador
pretendeu, por meio do procedimento simplificado dos juizados, que a prestação
jurisdicional se desse de forma tempestiva e abreviada.

164 CAPPELLETTI;

GARTH, op. cit., p. 95-131.
op. cit., p. 32-37
166 Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.
165 SOUZA,
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Contudo, a realidade atual dos juizados especiais, no contexto geral, tem
revelado que por inúmeros fatores a prestação jurisdicional, que inicialmente foi
concebida para ser ágil e célere, também tem sido intempestiva. E isso tem ocorrido,
em grande parte, porque a procura pelos serviços dos juizados tem sido muito
grande167, porém, a falta de infraestrutura e de pessoas preparadas para atender ao
jurisdicionado, o pouco ou nenhum aproveitamento do juiz leigo, tem sido obstáculos
à concretização da duração razoável do processo especial168.
No capítulo 3, são feitas outras considerações a respeito dos juizados, para
onde se remete a leitura.
2.8. Meios alternativos de solução de conflitos
Muito se tem defendido, nos últimos tempos, a necessidade de se adotar
meios alternativos à jurisdição estatal para a solução de conflitos, já que o judiciário
tem se revelado ineficiente em resolver de forma satisfatória e tempestiva os conflitos
de interesses que lhe são apresentados.
Os meios alternativos de solução de conflitos, usualmente defendidos pela
doutrina, promovem uma ruptura com o formalismo processual169 e apresentam
inúmeras vantagens170, tanto para as partes, quanto para a jurisdição estatal. Regra
geral, os meios alternativos propiciam a solução consensual dos litígios, favorecendo
uma maior rapidez na satisfação do direito objeto da disputa, bem como contribui para
preservação dos vínculos entre as partes, na medida em que tendem a eliminar ou
diminuir as divergências eventualmente existentes, o que dificilmente ocorre quando
a decisão é imposta pelo judiciário.

167

SILVA, Maria Esperia Ivanoska da. O direito fundamental à razoável duração do processo e a
responsabilidade civil pelo seu descumprimento no ordenamento jurídico brasileiro. Orientador
Alexandre Freire Pimentel, 2009. 238 p. Dissertação. Universidade Católica de Pernambuco. PróReitoria Acadêmica. Curso Mestrado em Direito Processual, 2009, p. 100. Disponível em
http://www.unicap.br/tede//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=197, acessado em 20.12.2014.
168 SOUZA, op. cit. p. 41.
169 CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, op. cit., p. 34.
170 Conforme CAPPELLETTI e GARTH existem vantagens óbvias tanto para as partes quanto para o
sistema jurídico, se o litígio é resolvido sem necessidade de julgamento. A sobrecarga dos tribunais e
as despesas excessivamente altas com os litígios podem tornar particularmente benéficas para as
partes as soluções rápidas e mediadas, tais como o juízo arbitral. Ademais, parece que tais decisões
são mais facilmente aceitas do que decretos judiciais unilaterais, uma vez que eles se fundam em
acordo já estabelecido entre as partes. É significativo que um processo dirigido para a conciliação —
ao contrário do processo judicial, que geralmente declara uma parte “vencedora” e a outra “vencida” —
ofereça a possibilidade de que as causas mais profundas de um litígio sejam examinadas e restaurado
um relacionamento complexo e prolongado. (CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p. 83-84).
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Os meios alternativos para solução de conflitos são a arbitragem, a
conciliação e a mediação.
A arbitragem é meio alternativo, não estatal, de solução de conflitos, na qual
as partes interessadas livremente escolhem um terceiro imparcial (árbitro ou câmara
arbitral) que irá solucionar o litígio existente. Esse método apresenta como vantagens,
em relação à jurisdição estatal, a celeridade, que é favorecida pela irrecorribilidade
das decisões; a informalidade no procedimento, já que não é imprescindível um rigor
legal no seu processamento; a confiabilidade, por serem os árbitros escolhidos
livremente pelas partes, baseando-se a escolha no critério confiança; a especialidade,
em razão de que, na maioria dos casos, os árbitros possuem conhecimento técnico
sobre a matéria objeto do litígio; a confidencialidade, não havendo obrigatoriedade da
publicação dos atos praticados, como se dá no processo judicial; e, por fim, a
flexibilidade, que consiste na possibilidade de o árbitro não estar vinculado a textos
legais, podendo até decidir por equidade, se autorizado pelas partes171.
No Brasil, a arbitragem é regulada pela Lei 9.307/96 e pode ser utilizada para
solucionar litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, exigindo-se, para tanto,
que as partes sejam plenamente capazes para optarem pelo juízo arbitral. A opção
pela arbitragem é feita por meio da convenção de arbitragem, ou seja, por meio da
cláusula compromissória, que é a convenção através da qual as partes em um
contrato se comprometem a submeter à arbitragem os litígios que possam surgir,
relativamente a tal contrato, ou por meio do compromisso arbitral, que é a opção pela
arbitragem feita posteriormente ao surgimento do litígio contratual. No primeiro caso,
a lei exige que a opção seja estipulada por escrito, no próprio contrato ou em
documento apartado que a ele se refira.
Uma das vantagens do juízo arbitral consiste justamente na possibilidade das
partes escolherem, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na solução do
litígio, desde, contudo, que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública.
Pode-se, ainda, convencionar-se que a arbitragem se realize com base nos princípios
gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio.
A sentença arbitral produz os mesmos efeitos da sentença proferida pelos
órgãos do Poder Judiciário e, se condenatória, valerá como título executivo judicial,
171

PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Atualizando uma visão didática da arbitragem na área trabalhista.
Disponível em http://jus.com.br/artigos/6831/atualizando-uma-visao-didatica-da-arbitragem-na-areatrabalhista. Acessado em 09.01.2015.
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sendo desnecessária, em qualquer caso, a homologação judicial de seu conteúdo. Em
princípio, as sentenças arbitrais são irrecorríveis, contudo, sua nulidade poderá ser
decretada pelo judiciário, nos casos previstos no art. 32172, incisos I, II, VI, VII e VIII,
da Lei nº 9.307/96.
A arbitragem também é prevista nos juizados especiais, regidos pela Lei nº
9.099/95, quando, frustrada a conciliação prévia, as partes em comum acordo
poderão, independentemente de termo, optar pelo juízo arbitral, que decidirá o litígio
por equidade e submeterá o laudo arbitral ao juiz para homologação em decisão
irrecorrível.
De maneira geral, a arbitragem revela-se como alternativa viável à jurisdição
estatal, pois por meio dela é possível se obter uma decisão final de forma rápida,
informal e econômica. Por esses motivos, deve-se ampliar e estimular a utilização
dessa via alternativa para solução de conflitos.
Quanto à mediação e à conciliação, ambas têm em comum a figura de uma
terceira pessoa (mediador/conciliador173), que intermedeia as partes para que elas
cheguem a um consenso e ponham fim ao conflito existente. A mediação distingue-se
da conciliação, no sentido de que nesta busca-se, sobretudo, o acordo entre as partes,
enquanto naquela, trabalha-se o conflito, surgindo o acordo como mera consequência.
Trata-se, portanto, mais de uma diferença de método, pois o resultado acaba sendo o
mesmo174.
Assim, a mediação tem por objetivo a superação das divergências entre as
partes, por meio de uma solução negociada pelos próprios interessados. O papel do
mediador consiste em viabilizar o encontro e o debate civilizado entre as partes em
litígio, e num grau mais elevado, a formação do consenso quanto à solução a ser
adotada.

172 Art.

32, Lei 9.307/96. É nula a sentença arbitral se: I - for nulo o compromisso; II - emanou de quem
não podia ser árbitro; (..) VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção
passiva; VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso III, desta Lei; e VIII - forem
desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º, desta Lei.
173 O conciliador, nos termos do art. 165, § 2º do NCPC, atuará preferencialmente nos casos em que
não tiver havido vínculo anterior entre as partes, podendo sugerir soluções para o litígio, sendo vedada
a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Já o
mediador atuará preferencialmente nos casos em que tiver havido vínculo anterior entre as partes,
auxiliando aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles
possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que
gerem benefícios mútuos (art. 165, § 3º, NCPC).
174 CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, op. cit., p. 36.
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Para ser exitosa, a mediação depende da habilidade, do bom senso e da
experiência de vida do mediador, que, como dito, funciona como um facilitador do
diálogo entre os litigantes, a fim de que eles mesmos possam resolver o conflito que
os aflige, sem a necessidade de intervenção do judiciário. Na mediação, o que se
constata é a valorização das partes, enquanto protagonistas e geradoras do conflito a
ser solucionado, pois elas mesmas identificam as questões envolvidas e o modo de
resolvê-las. Nessa perspectiva, a mediação proporciona alternativas consensuais que
muito dificilmente seriam encontradas dentro de um processo jurisdicional ou
arbitral175.
A conciliação é mais indicada para conflitos que não se protraiam no tempo,
como, por exemplo, acidentes de veículos, relações de consumo, dentre outros. A
mediação, por sua vez, objetiva prioritariamente a trabalhar o conflito, buscando-se
um acordo objetivo secundário, sendo mais indicada para conflitos que se protraiam
no tempo, como nos casos de conflitos oriundos da relação de família176.
De acordo com Cappelletti e Bryant177, a conciliação é extremamente útil para
muitos tipos de demandas e para as partes, especialmente quando se leva em
consideração a importância de se restaurar relacionamentos prolongados, ao invés
de simplesmente julgar as partes vencedoras ou vencidas, como é o caso das
decisões impostas pelo judiciário.
A conciliação é um meio simples e eficaz de se resolver conflitos, tendo sido
estimulada com frequência pelos órgãos do Poder Judiciário.
Com efeito, anualmente o CNJ vem promovendo campanhas intituladas
“Semana Nacional da Conciliação”, período durante o qual os órgãos do Poder
Judiciário reservam em suas agendas espaço para promover a conciliação entre
pessoas em litígio. Em 2010, O CNJ editou a Resolução nº 125/2010,
institucionalizando-se a conciliação e mediação judiciais como meios adequados para
solução de conflitos.
O objetivo das campanhas desenvolvidas pelo CNJ, em parceria com os
tribunais participantes do movimento pela conciliação, é disseminar em todo o país a
cultura da paz e do diálogo, desestimulando condutas que tendem a gerar conflitos,
ao mesmo tempo em que proporcione às partes uma experiência exitosa
175 PAROSKI,

op. cit., p. 311-312.
GRINOVER; DINAMARCO, op. cit., p. 38.
177 CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p. 87
176 CINTRA;

de
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conciliação178. Dessa forma, as partes interessadas em conciliar comunicam ao juiz
em que tramita o processo essa intenção, oportunidade em que será designada uma
audiência para esse fim. As campanhas são realizadas desde 2006 e têm obtido
resultados satisfatórios179, com uma média de 50% de acordos firmados no período.
A conciliação também está prevista em vários textos normativos como via
alternativa para solução de conflitos. A Lei nº 9.099/95, que instituiu os juizados
especiais, é especialmente voltada para a conciliação, tendo estabelecido a
obrigatoriedade de uma sessão prévia para o fim específico de levarem as partes a
uma solução consensual. Somente se frustrada a tentativa de solução amigável ou de
constituição do juízo arbitral é que se avança para a instrução e decisão da causa pelo
juiz.
Na justiça do trabalho, a conciliação é obrigatória em todas as causas
submetidas a esta justiça especializada (art. 764180, CLT), devendo ser ofertada pelo
juiz antes da apresentação da resposta do réu (art. 846181, CLT) e, caso não seja
exitosa, novamente, depois de encerrada a fase instrutória (art. 850182, CLT). Nos
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Informação constante no site do CNJ. Disponível em http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-az/acesso-a-justica/conciliacao/campanhas. Acesso em 20.01.2014.
179 Em 2006, 112.112 audiências foram designadas e 83.987 audiências realizadas, obtendo-se 46.493
acordos obtidos, num percentual de sucesso de 55,36%. Em 2007, 303.638 audiências foram
designadas e 227.564 audiências realizadas, obtendo-se 96.492 acordos obtidos, num percentual de
sucesso de 42,40%. Em 2008, 398.012 audiências foram designadas e 305.591 audiências realizadas,
obtendo-se 130.848 acordos obtidos, num percentual de sucesso de 44,40%. Em 2009, 333.324
audiências foram designadas e 260.416 audiências realizadas, obtendo-se 122.943 acordos obtidos,
num percentual de sucesso de 47,20%. Em 2010, 439.180 audiências foram designadas e 361.945
audiências realizadas, obtendo-se 171.637 acordos obtidos, num percentual de sucesso de 47,40%.
Em 2011, 434.479 audiências foram designadas e 349.613 audiências realizadas, obtendo-se 168.841
acordos obtidos, num percentual de sucesso de 48,30%. Em 2012, 419.031 audiências foram
designadas e 351.898 audiências realizadas, obtendo-se 175.173 acordos obtidos, num percentual de
sucesso de 49,78%. Em 2013, 387.065 audiências foram designadas e 350.411 audiências realizadas,
obtendo-se 180.795 acordos obtidos, num percentual de sucesso de 51,60%. Em 2014, 337.504
audiências foram designadas e 283.719 audiências realizadas, obtendo-se 150.499 acordos obtidos,
num percentual de sucesso de 53,05%. Dados coletados na página do CNJ, disponível em
http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/conciliacao/semana-nacional-deconciliacao. Acessado em 20/01/2015.
180 Art. 764 - Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho
serão sempre sujeitos à conciliação. (...) § 3º - É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao
processo, ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório.
181 Art. 846 - Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação. (Redação dada pela Lei nº
9.022, de 5.4.1995)
182 Art. 850 - Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não excedente
de 10 (dez) minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de
conciliação, e não se realizando esta, será proferida a decisão.
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dissídios coletivos deverá ser designada audiência específica para tratar da
conciliação entre as partes (art. 860183, CLT).
No NCPC, conforme já abordado alhures, houve uma preocupação do
legislador em se priorizar a conciliação, a mediação como meios de solução de
conflitos, exigindo-se de magistrados, advogados, defensores públicos e membros do
Ministério Público uma postura proativa no sentido de se estimular essas vias184.
Especificamente, nas ações de família, todos os esforços deverão ser empreendidos
para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de
profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação185.
Dessa forma, cada vez mais, reconhece-se a importância dos meios
alternativos à jurisdição estatal para solução de conflitos e isso ocorre porque, em
muitos casos, chega-se não só a resultados mais rápidos e menos onerosos que a
justiça comum, como a resultados melhores, até mesmo em qualidade, do que os
produzidos pelo processo contencioso186.
Nesse sentido, considerando-se que a arbitragem, a conciliação e mediação
são comprovadamente eficazes na solução de conflitos, apresentando-se inúmeras
vantagens em relação ao processo judicial, é de se esperar que esses meios sejam
utilizados cada vez mais como instrumentos de distribuição de justiça.

183

Art. 860 - Recebida e protocolada a representação, e estando na devida forma, o Presidente do
Tribunal designará a audiência de conciliação, dentro do prazo de 10 (dez) dias, determinando a
notificação dos dissidentes, com observância do disposto no art. 841.
184 Nesse sentido, dispõe o art. 2º, § 3º, do NCPC: § 3º 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.
185 Cf. art. 692, NCPC
186 THEODORO JR, op. cit.
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CAPITULO III – JUIZADOS ESPECIAIS E ACESSO À JUSTIÇA
3.1. Histórico de criação dos juizados especiais
Os juizados especiais surgiram da necessidade de se oferecer ao
jurisdicionado meios mais simplificados e eficazes para solução de conflitos
relacionados às causas de menor valor ou pouca complexidade, para os quais o
processo tradicional se revelava pouco efetivo.
Pelos juizados especiais, as pessoas podem resolver demandas que
normalmente não seriam levadas aos juízos convencionais. Isso porque os custos do
processo, a demora na prestação jurisdicional, o excessivo formalismo e a
complexidade da própria estrutura do judiciário acabavam por desestimular o
jurisdicionado a buscar essa via187.
Nesse contexto, os juizados foram criados como alternativa viável para se
ampliar o acesso à justiça e para combater a questão da litigiosidade contida188, que
ocorre quando um número significativo de conflitos fica sem solução, justamente
porque as pessoas não buscam tutela para seus direitos.
No Brasil, a ideia incipiente dos juizados de pequenas causas como
alternativa simplificada para solução de conflitos surgiu no Rio Grande do Sul, em
1982, com os “Conselhos de Conciliação e Arbitragem”, que eram instâncias informais
de solução alternativa de controvérsias e não integravam nenhuma estrutura do
judiciário.
A experiência exitosa dos “Conselhos de Conciliação do Rio Grande Sul” e de
outros estados estimulou o Ministério da Desburocratização, por meio do seu então
Ministro Hélio Beltrão, a propor a normatização para os juizados de pequenas causas,
o que acabou ocorrendo com o envio ao Congresso Nacional do Projeto de Lei de

187 MENDES,

Aluísio Mendes; FREITAS FILHO, João Bosco W. H. G. de. Considerações em torno de
algumas questões polêmicas no âmbito dos Juizados Especiais. p. 107-132. In: MIRANDA NETTO;
ROCHA (Org.). Juizados especiais cíveis: novos desafios. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.
110.
188 De acordo com Kazuo Watanabe, na litigiosidade contida, existem inúmeros conflitos que ficavam
completamente sem solução, muitas vezes, até pela renúncia total do direito do prejudicado. E isso
ocorria, dentre outros fatores, pela crença generalizada de que a justiça era lenta, cara e complicada,
o que inviabilizava e desestimulava a busca do judiciário para tutelar direitos de pouca complexidade
ou de pequeno valor. (WATANABE, Kazuo. Juizado especial de pequenas causas e direito processual
civil comparado. In: WATANABE, Kazuo (Coord.). Juizado especial de pequenas Causas. Revista
dos Tribunais, São Paulo, 1985. p. 37-101.)
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iniciativa do Executivo de nº 1950/1983189, que, aprovado, transformou-se na Lei nº
7.244/84 – Lei das Pequenas Causas.
Na exposição de motivos do Projeto de Lei 1950/1983, dentre outros
aspectos, ficou consignado o propósito de se criar um sistema diferenciado de
jurisdição para solução de causas de pequeno valor e que fosse acessível a uma
parcela da população, que até então, por motivos variados, não tinha acesso às vias
tradicionais de resolução de conflitos. Dada a importância inovadora da matéria,
transcrevem-se abaixo, excertos da exposição de motivos do referido projeto:
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Tenho a honra de submeter à consideração de Vossa Excelência o
anteprojeto de Lei em anexo, que dispõe sobre a criação do Juizado Especial
de Pequenas Causas, integrado na Justiça ordinária dos Estados, e regula o
processo a ser adotado para o julgamento dos litígios de natureza patrimonial
e de reduzido valor levados à sua apreciação.
2190. A elaboração do texto final do anteprojeto de lei foi precedida de ampla
consulta à opinião pública e aos setores envolvidos na implantação e
funcionamento do Juizado de Pequenas Causas. Em setembro de 1982, o
Ministério da Desburocratização publicou o esboço do anteprojeto que,
juntamente com as sugestões recebidas, foi revisto por uma comissão,
coordenada pelo Secretário Executivo do Programa Nacional de
Desburocratização, e integrada pelos juristas: Nilson Vital Naves, do
Gabinete Civil da Presidência da República; Kazuo Watanabe e Cândido
Dinamarco, da Associação Paulista de Magistrados; Luiz Melibio Machado,
da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul; Paulo Salvador Frontini e
Mauro José Ferraz Lopes, do Ministério Público doe São Paulo e Rio de
Janeiro, respectivamente; e Ruy Carlos de Barros Monteiro, do Ministério da
Desburocratização.
3. Os problemas mais prementes, que prejudicam o desempenho do Poder
Judiciário, no campo civil, podem ser analisados sob, pelos menos, três
enfoques distintos, a saber: (a) inadequação da atual estrutura do
Judiciário para a solução dos litígios que a ele já afluem, na sua
concepção clássica de litígios individuais; (b) tratamento legislativo
insuficiente, tanto no plano material como no processual, dos conflitos
de interesses coletivos ou difusos que, por enquanto, não dispõem de
tutela jurisdicional especifica; (c) tratamento processual inadequado
das causas de reduzido valor econômico e conseqüente inaptidão do
Judiciário atual para a solução barata e rápida desta espécie de
controvérsia. (grifei)
4. A ausência de tratamento judicial adequado para as pequenas causas
- o terceiro problema acima enfocado - afeta em regra, gente humilde,
desprovida de capacidade econômica para enfrentar os custos e a
demora de uma demanda judicial. A garantia meramente formal de acesso
ao Judiciário, sem que se criem as condições básicas para o efetivo exercício
do direito de postular em Juízo, não atende a um dos princípios basilares da
democracia, que é o da proteção judiciária dos direitos individuais. (grifei)
5. A elevada concentração populacional nas áreas urbanas, aliada ao
desenvolvimento acelerado das formas de produção e consumo de bens
189

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 1950/1983. Dispõe sobre o funcionamento e
criação
dos
Juizados
de
Pequena
Causa.
Disponível
em
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD26AGO1983.pdf#page=15. Acessado em 18.02.2015.
190 No texto original a numeração dos tópicos da exposição de motivos inicia-se em 2.
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e serviços, atua como fator de intensificação e multiplicação de
conflitos, principalmente no plano das relações econômicas. Tais
conflitos, quando não solucionados, constituem fonte geradora de tensão
social e podem facilmente transmudar-se em comportamento anti-social.
(grifei)
6. Impõe-se, portanto, facilitar ao cidadão comum o acesso à Justiça,
removendo todos os obstáculos que a isso se antepõem. O alto custo da
demanda, a lentidão e a quase certeza da inviabilidade ou inutilidade do
ingresso em Juízo são fatores restritivos, cuja eliminação constitui a base
fundamental da criação de novo procedimento judicial e do próprio órgão
encarregado de sua aplicação, qual seja o Juizado Especial de Pequenas
Causas.
7. Pelo sistema previsto no anteprojeto, o Juizado Especial de Pequenas
Causas combina os dois regimes tradicionais de solução de conflitos, através
da conjugação de mecanismos extrajudiciais de composição (conciliação e
arbitragem) e de solução judicial propriamente dita (prestação jurisdicional
específica).
8. Para atingir seus objetivos primordiais, o anteprojeto idealizou o Juizado
Especial de Pequenas Causas e o processo a ser nele seguido, com
obediência a vários princípios básicos e especificas, a saber (a)
facultatividade; (b) busca permanente de conciliação; (c) simplicidade; (d)
celeridade; (e) economia; f) amplitude dos poderes do juiz.

Após a tramitação e discussão no Congresso Nacional, o Projeto de Lei nº
1950/83 foi aprovado e sancionado em 07 de novembro de 1984, pelo então
Presidente da República João Baptista Figueiredo, transformando-se na Lei nº 7.244,
também denominada Lei dos Juizados de Pequenas Causas. Esses juizados foram
inspirados na Small Claim Courts191 do direito norte-americano e tinham por finalidade,
conforme mencionado, absorver a denominada litigiosidade contida e tornar mais
efetiva a prestação jurisdicional.
Ao se pensar um sistema diferenciado para resolução de conflitos de pequeno
valor,

procurou-se

difundir,

paulatinamente,

uma

cultura

judiciária

menos

burocratizada e mais informal, com foco na valorização da conciliação, reconhecida
forma consensual de solução de conflitos. Para tanto, com o objetivo de se ampliar o
acesso à justiça, a lei dispôs que as custas, em primeiro grau, seriam gratuitas e a
contratação de advogado, facultativa. Estatuiu-se, ainda, os princípios da oralidade,
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De acordo com Leslie Shérida, o então Presidente João Baptista Figueiredo ao assumir o governo
em 1979 criou o Programa Nacional de Desburocratização, incluindo a criação do respectivo ministério,
assumido por Hélio Beltrão. A nova pasta tinha por objetivo “dinamizar e simplificar” o funcionamento
do Poder Executivo, o que em tese excluía temas relacionados a outros poderes. Contudo, após colher
críticas e sugestões da sociedade para melhoria da Administração Pública, o Ministério recebeu
inúmeras reclamações sobre o Poder Judiciário relacionadas, em sua maioria, a causas de pouco valor
e complexidade jurídica. A partir dessa constatação, o Ministro Beltrão nomeou o Secretário Executivo
Piquet Carneiro para conhecer a experiência norte-americana no tratamento de causas de pequeno
valor, as Smalls Claims Courts de Nova York, que impressionado com a experiência exitosa americana,
concebeu a criação dos Juizados de Pequenas Causas. (FERRAZ, Leslie Shérida. Acesso à justiça:
uma análise dos Juizados Especiais Cíveis no Brasil. FGV, 2010, p. 36-37).
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simplicidade, informalidade, economia e celeridade processual como valores
norteadores dos juizados das pequenas causas192.
A importância dos juizados de pequenas causas como instrumento de acesso
à justiça e como mecanismo eficaz na solução dos conflitos foi reconhecida pelo
legislador constituinte que impôs ao Estado, no art. 98, inciso I, da CRFB193, a
obrigatoriedade de criação dos juizados especiais194 no âmbito federal, estadual e
distrital para solução de causas de menor complexidade e infrações penais de menor
potencial ofensivo.
Em 2009, para regulamentar o disposto no art. 98, inciso I do texto
constitucional, foi editada a Lei nº 9.099/95 que instituiu os juizados especiais em
substituição aos juizados de pequenas causas, tendo inovado em alguns aspectos,
dentre os quais citam-se: a) o valor para as causas de pequeno valor foi ampliado de
20 para 40 salários mínimos; b) foi incluída a competência cível para julgamento das
causas de menor complexidade; c) foi prevista competência para julgamento da
matéria penal relacionada aos crimes de menor potencial ofensivo; d) adoção do
sincretismo processual, em que processo de execução deixou de ser autônomo e
passou a ser uma fase do processo de conhecimento (fase de cumprimento de
sentença).
Tendo em conta que a experiência dos juizados especiais estaduais foi bemsucedida, em 2001, foi editada a Lei nº 10.259, que instituiu os juizados especiais no
âmbito da justiça federal, com competência para processar e julgar as causas cíveis

192 FERRAZ,

op. cit., p. 28.
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais,
providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a
execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo,
mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação
e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau; (...) § 1º Lei federal disporá sobre a
criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. (Renumerado pela Emenda Constitucional
nº 45, de 2004).
194 Cf. Adroaldo Furtado, o legislador constituinte ao dispor sobre os Juizados inovou nos seguintes
aspectos: a) tornou obrigatória a instituição dos juizados especiais pelos entes federativos, já que na
Lei 7.214/84 essa opção era facultativa; b) ampliou a competência dos Juizados para abarcar matéria
penal, o que era possível sob a égide da Lei 7.214/84; c) previu a figura do juiz leigo, figura inexistente
na Lei 7.214/84; d) proporcionou atividade executiva no próprio Juizado, situação diversa da prevista
na Lei 7.214/84, já que a execução era processada no juízo ordinário competente; e) ampliou o a
competência cível dos Juizados para abarcar também causas de menor complexidade, enquanto a Lei
7.214/84 previa competência apenas para as causas de pequeno valor. (FABRÍCIO, Adroaldo Furtado.
A experiência brasileira dos juizados de pequenas causas. Revista de Processo, São Paulo, nº
101, p. 175-189, jan./mar.,2001).
193
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de menor complexidade, cujo valor não exceda a 60 salários mínimos, bem como
infrações criminais de menor potencial ofensivo.
A criação dos juizados especiais federais também teve por objetivo ampliar o
acesso à justiça, ao mesmo tempo em que procurou desafogar a justiça federal, com
a solução mais ágil e efetiva para causas de pequeno valor. Com a nova
sistematização, os entes públicos federais foram autorizados a conciliar e transacionar
no processo, possibilitando que os débitos respectivos passassem a ser quitados sem
a necessidade de precatórios195.
Em 2006, foi promulgada a Lei nº 11.343/2006 (Lei Maria da Penha) que,
dentre outras questões, dispôs sobre a criação dos juizados de violência doméstica e
familiar contra a mulher, com competência para processar e julgar crimes cometidos
no âmbito doméstico e familiar.
Em 2009, foi editada a lei nº 12.153, que dispôs sobre a criação dos juizados
especiais das fazendas públicas em âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios
e Municípios, com competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de
interesse desses entes, cujo valor não exceda a 60 salários mínimos.
A edição da Lei nº 12.153/2009 teve por objetivo, dentre outros aspectos,
contornar o obstáculo criado no art. 3º, § 2º196 Lei nº 9.099/95, que proibia a Fazenda
Pública de figurar como parte nos juizados especiais estaduais. Com a nova
normatização, possibilitou-se que conflitos de menor complexidade ou de pequeno
valor, que envolvam entes públicos, sejam também resolvidos no âmbito dos juizados
especiais fazendários, favorecendo-se a ampliação do acesso à justiça e maior
efetividade na prestação jurisdicional.
Com efeito, antes da Lei nº 12.153/2009, a pessoa que precisasse resolver
litígios envolvendo a Fazenda Pública estadual, distrital ou municipal, ainda que de
pequeno valor ou de pouca complexidade, deveria valer-se das vias ordinárias da
justiça comum, despendendo tempo e dinheiro, ou então, desistir da pretensão,
suportando eventual prejuízo, mesmo sendo titular do direito material197.
É de ressaltar que desde o início da consolidação dos juizados especiais no
Brasil não houve apenas a implantação de um sistema mais simplificado e menos
195 SOUZA,

op. cit., p. 69.
3º, § 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar,
falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a
resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.
197 SOUZA, op. cit., p. 8.
196 Art.
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informal, como substituto das vias tradicionais de solução de conflitos. Ao contrário,
com os juizados buscou-se incrementar uma nova estrutura jurídica que
democratizasse o acesso à justiça e favorecesse uma parcela considerável da
população que estava alheia ao sistema tradicional de justiça198.
Nesse aspecto, pode se afirmar que os juizados especiais, apesar dos
desafios enfrentados nos últimos anos, principalmente no que se refere ao quesito
efetividade, são um excelente instrumento de solução de conflitos postos à disposição
da sociedade.
Contudo, o desafio a ser superado é no sentido de se aprimorar o sistema
simplificado de jurisdição dos juizados, evitando-se que ele se torne congestionado e
ineficiente como os órgãos da justiça comum.
3.2. Princípios informadores dos juizados especiais
Conforme disposto no art. 2º da Lei nº 9.099/95, os juizados especiais regemse pelos princípios da oralidade, da simplicidade, da informalidade, da economia
processual e da celeridade, devendo, sempre que possível, buscar-se a solução
consensual para o litígio.
O princípio da oralidade assegura que entre o juiz e as partes haja um diálogo
constante, a fim de contribuir para o entendimento mútuo e na solução do litígio.
Ademais, a oralidade afasta o autoritarismo próprio da tradição do judiciário, em que
só o juiz fala e os advogados, quando muito, só reforçam os argumentos já
apresentados por escrito199.
A oralidade representa ainda um conjunto de características que se
desdobram em vários princípios200 distintos, a saber: a) princípio da imediação que
exige o contato direto do juiz com a parte e as provas, a fim de que receba sem
intermediários, os elementos necessários à decisão; b) princípio da identidade física
do juiz segundo o qual, salvo exceções legais, o juiz que instruir a causa deverá
proferir a decisão; c) o princípio da concentração da causa, que preconiza que os atos
processuais deverão ser realizados em período breve, reduzindo-se a uma única ou

198 MENDES;

FREITAS FILHO, op. cit., p. 113.
GAULIA, Cristina Tereza. Juizados especiais cíveis: o espaço do cidadão no poder judiciário.
Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 93-94.
200 CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, op. cit., p. 350.
199
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poucas audiências, em curtos intervalos; d) princípio da irrecorribilidade das decisões
interlocutórias, que assegura que as decisões proferidas no curso do processo serão
irrecorríveis, favorecendo que a prestação jurisdicional se dê de forma abreviada.
Nos juizados especiais, a oralidade está prevista em vários momentos do
procedimento especial, a exemplo do que acontece: a) quando a própria parte deduz
oralmente na secretaria do juízo o seu pedido201; b) na outorga de procuração ad
judicia oralmente perante o juizado202; c) na faculdade de se apresentar contestação
oral em audiência203, podendo o autor responder também oralmente, na própria
audiência, eventual pedido contraposto do réu; d) na sessão prévia de conciliação em
que as partes, por intermédio do conciliador ou juiz leigo, dialogam entre si,
objetivando-se a construção de uma solução consensual para o litígio204; e) na
audiência de instrução e julgamento205, oportunidade em que as partes, testemunhas,
peritos e o juiz trocarão informações sobre a causa, estando o juiz dispensado de
transcrever a prova oral produzida em audiência, devendo, contudo, na sentença
referir-se, no essencial, os informes trazidos nos depoimentos; f) na possibilidade de
interposição de embargos declaratórios oralmente206 g) na execução, que poderá ser
iniciada com simples pedido verbal da parte interessada207.
O princípio da oralidade é norteador de toda a atividade dos juizados, de
maneira que todos os demais princípios que lhe são afetos estão correlacionados.
Nesse contexto, a fórmula oral-dialogal inerente aos juizados deve ser a mais
simplificada e informal possível. Logo, a simplicidade traduz a ideia de
descomplicação, em contraposição, das fórmulas procedimentais convencionais que
tornaram o processo e o próprio judiciário, inacessível e incompreensível para maioria
das pessoas. O que se busca nos juizados, em atenção ao princípio da simplicidade,
é que o processo seja descomplicado, abandonando-se as rotinas meramente
formais, a fim de que as pessoas comuns possam compreendê-lo sem a necessidade
de intermediários. Sob o ângulo da simplicidade e informalidade, não pode o juiz, por
exemplo, indeferir uma petição inicial por estar preenchida à mão, ou por conter erros
de português, por exceder a determinado número de páginas, nem tampouco por faltar
201 Cf.

art. 14, § 3º da Lei 9.099/95
art. 9º, § 3º da Lei 9.099/95.
203 Cf. art. 30 da Lei 9.099/95.
204 Cf. art. 21 da Lei 9.099/95.
205 Cf. art. 28, da Lei 9.099/95.
206 Cf. art. 49, da Lei 9.099/95
207 Cf. art. 52, IV da Lei 9.099/95.
202 Cf.
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cópias de CPF, carteira de identidade, dentre outros, pois tais exigências não
encontram amparo na lei e constituem obstáculos de forma em um sistema que se
pretende ser informal208.
Ainda sob o prisma da simplicidade e informalidade, não se admite nos
juizados que causas mais complexas e que exijam maior diligência probatória
tramitem pelo rito sumaríssimo. Nessa situação, as partes deverão utilizar as
instâncias ordinárias da justiça comum, que é o local apropriado para discussão de
causas mais complexas.
Quanto ao princípio da celeridade, conforme já enfatizado alhures, este
princípio está expressamente disposto no art. 5º, LXXXVIII, do texto constitucional e
assegura que a prestação jurisdicional se dê de forma mais abreviada possível. Nesse
sentido, a produção de provas em audiência, a impossibilidade de reconvenção, de
intervenção de terceiros, de interposição de agravo de instrumento, de ação
rescisória, bem como a previsão, como regra, de um único recurso contra sentença,
dentre outros aspectos, estão alinhados com o princípio da celeridade nos juizados.
Já o princípio da economia processual, por sua vez, preconiza que se obtenha
o maior resultado com o mínimo de emprego possível da atividade jurisdicional, de
maneira que o processo seja efetivo e de resultados209. Nesse contexto, em diversos
pontos da lei dos juizados especiais, visualiza-se a presença da economia processual,
como, por exemplo, na possibilidade de realização imediata de audiência de instrução
e julgamento, logo após a sessão de conciliação (art. 27); na previsão de dispensa
formal de contestação e de sentença única, no caso de pedidos contrapostos (art. 17,
par. único); na apresentação de pedido contraposto na própria contestação (art. 31);
na retirada do efeito suspensivo do recurso inominado (art. 43), na previsão de
intimação da sentença na própria sessão de julgamento (art. 52, inciso III), dentre
outros aspectos.
Assim, o princípio da economia processual está diretamente ligado à
celeridade, informalidade e simplicidade, isso porque, sempre que o magistrado
desburocratiza a tramitação de uma ação, seja simplificando um ato processual ou
tornando mais célere a atividade jurisdicional, está atendendo o princípio da economia
processual210.
208 GAULIA,

op. cit., p. 104-107.
GRINOVER; DINAMARCO, op. cit., p. 79.
210 GAULIA, op. cit., p. 130.
209 CINTRA;
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Por fim, registre-se que é importante que os magistrados, advogados,
servidores, partes, dentre outros interessados, deem a correta e devida aplicação aos
princípios previstos para os juizados especiais, a fim de que a prestação jurisdicional
seja, de fato, efetiva, tempestiva e mais acessível possível.
De nada adiantaria a previsão de tais princípios, se, por exemplo, advogados
apresentassem extensas petições nos juizados, criando estorvo à defesa da parte
contrária ou na tramitação do processo nos juizados. De igual modo, não teria sentido
algum o juiz indeferir uma petição inicial por ter se ultrapassado o número de cinco
laudas211.
3.3. O rito processual nos juizados especiais (Lei nº 9.099/95)
Tendo em conta o objeto desta dissertação, descrever-se-á neste tópico, de
forma sintética, o procedimento simplificado dos juizados instituídos na Lei nº
9.099/95, com vistas a evidenciar a tramitação abreviada do processo nesta justiça
especializada.
A competência dos juizados está disposta no art. 3º212 da Lei nº 9.099/95,
sendo fixada em razão da matéria, incisos II e III (causas de menor complexidade) ou
211 No

Paraná, a Corregedoria-Geral do TJ-PR proferiu decisão no pedido da OAB em razão de
entendimento adotado pelos magistrados do 3º Juizado Especial Civil de Curitiba, que determinavam
a redução da petição inicial a apenas cinco laudas, sob pena dos feitos serem extintos sem resolução
de mérito. O pedido de providências à Câmara de Prerrogativas da OAB foi feito por advogados, tendo
a Seccional formulado o pedido à Corregedoria-Geral para apuração dos fatos. Em sua decisão o Des.
Lauro Augusto Fabrício de Melo, corregedor-geral, baseou-se em posicionamento do CNJ, que
deliberou no sentido de que os princípios da oralidade, informalidade, celeridade e economia
processual, que regem os processos dos Juizados Especiais, "não podem jamais suprimir direitos e
garantias individuais das partes em expor os fatos e o direito de forma que entenderem mais adequados
para proteção do seu direito material, não se justificando essa conduta no volume excessivo de feitos
levados a julgamento." Para o corregedor a postura do juiz em extinguir os feitos sem resolução de
mérito retarda ainda mais a prestação jurisdicional e contribui para a morosidade da justiça. Salienta
que há ofensas ao princípio da legalidade, uma vez que a determinação para a redução do número de
laudas da petição não encontra amparo legal, sequer está previsto como uma das causas para
indeferimento da inicial, previstas no artigo 295 do CPC. Destaca ainda que a determinação para que
as petições sejam reduzidas a um limite previamente fixado pelo magistrado violam a liberdade
profissional dos advogados, os quais segundo artigo 7º, inciso I, da Lei 8.906/94, têm assegurado o
direito de exercer com liberdade a profissão, adotando as medidas processuais que entender
adequadas para a preservação dos direitos de seus clientes. Lauro Augusto Fabrício de Melo
recomendou aos magistrados que não extingam mais os feitos a pretextos de não terem sido reduzidas
as respectivas petições iniciais, sob pena de adoção, por parte da Corregedoria, das medidas
disciplinares
cabíveis.
Fonte:
OAB/PR.
Notícia
disponível
em:
http://prerrogativas.oabpr.org.br/corregedoria-orienta-juizes-a-nao-indeferir-inicial-por-excesso-delaudas/.html. Acessado em 20/02/2015.
212 Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das
causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a
quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;
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em razão do valor, incisos I, IV e art. 53213, para as causas cujo valor não ultrapasse
40 salários mínimos (pequenas causas). Por essa sistemática, é possível a tramitação
nos juizados de causas que superem o valor de 40 salários mínimos, nos casos em
que a competência for determinada exclusivamente em razão da matéria.
As regras para fixação do foro competente para julgamento da causa estão
descritas no art. 4º214 da Lei nº 9.099/95, sendo que o reconhecimento da
incompetência territorial nos juizados acarreta a extinção do feito sem resolução do
mérito (art. 51, III). A previsão de extinção do feito nos casos de incompetência está
em consonância com a finalidade dos juizados, que é prestar uma jurisdição efetiva e
em tempo abreviado, não se autorizando, em razão disso, o deslocamento de
competência, como se dá no rito ordinário ou sumário do CPC215. Dessa forma, extinto
o processo, a parte interessada poderá renovar o pedido no juízo competente, sem
prejuízo do acesso à justiça.
Regra geral, o processo se inicia por iniciativa das partes, por meio da
propositura da petição inicial, através da qual a pretensão é apresentada em juízo. Na
sistemática do CPC em vigor, os requisitos da petição inicial estão elencados no art.
282 e sua inobservância acarreta o indeferimento da peça inaugural com a extinção
prematura do feito.
Nos juizados especiais, em obediência aos princípios da informalidade,
oralidade e simplicidade, não se exige o rigor técnico constante no CPC, podendo a
própria parte, caso queira, nas causas de até 20 salários mínimos, deduzir seu pedido
diretamente na secretária dos juizados (art. 14). Do pedido constarão, de forma
simples e em linguagem acessível, apenas o nome, a qualificação e o endereço das
partes; os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; bem como o objeto e seu valor
(art. 14, § 1º).
III - a ação de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não
excedente ao fixado no inciso I deste artigo.
213 Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos,
obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.
214 Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu
ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha
estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;
III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer
natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso
I deste artigo.
215 “De acordo com Souza, a inviabilidade de remessa do feito ao juízo competente se dá ainda porque
nos juizados especiais, mormente nos juizados especiais fazendários e nos juizados federais, os atos
processuais tendem a ser predominantemente orais, com poucos registros escritos. (SOUZA, op. cit.,
p. 86).

84

Apresentada a petição inicial, será designada uma sessão prévia para
conciliação, a ser realizada 15 (quinze) dias após a distribuição da ação (art. 16), com
a finalidade se obter uma solução consensual para o litígio. Caso não seja exitosa a
conciliação na audiência preliminar, as partes poderão, em comum acordo, optar pela
arbitragem judicial, que será presidida por um juiz leigo216, sendo que a sentença
arbitral, para que surta os seus legais efeitos, diferentemente do previsto na Lei nº
9.307/96217, deverá ser submetida à homologação do juiz, caso com ela esteja de
acordo (art. 40).
É de se ressaltar que a conciliação representa uma das finalidades dos
juizados especiais (art. 2º) e por meio dela é possível se obter resultados satisfatórios
e efetivos na solução de conflitos. De fato, através da sessão prévia de conciliação é
possível reunir as partes para que elas possam dialogar entre si e, consequentemente,
resolvam o litígio de forma amigável. Muitos conflitos são solucionados nos juizados
nessa audiência prévia, evitando-se que o juiz instrua o feito e profira uma sentença,
que, por ser imposta às partes, nem sempre é cumprida.
De maneira geral, as demandas que são levadas aos juizados são propícias
à conciliação, uma vez que, em virtude do seu baixo valor ou complexidade, reclamam
por uma solução simples, rápida e sem muitos custos. Outro ponto que contribui para
a conciliação nos juizados é o caráter eminentemente individual dos direitos postos
em disputa, que autoriza a sua disposição pelas partes, sem a interferência no
interesse de outros indivíduos ou grupos218.
Caso o litígio não seja solucionado na sessão prévia de conciliação e nem for
instaurado o juízo arbitral, será realizada audiência de instrução e julgamento,
imediatamente após a realização da audiência de conciliação ou nos 15 dias
subsequentes (art. 27, caput), estando o juiz, por força da lei, obrigado, após recebida
a defesa e colhidos os depoimentos das partes e das testemunhas, bem como das
demais provas existentes, a decidir nessa assentada (art. 28).
Por imposição legal, nos juizados, todos os atos processuais serão realizados
de forma concentrada na audiência de instrução e julgamento, tais como a produção
216

Os juízes leigos são escolhidos dentre advogados, com no mínimo cinco anos de experiência (art.
7º), podendo dirigir a audiência de conciliação (art. 22), funcionar como árbitros (art. 24, § 2º), conduzir
audiência de instrução e julgamento (art. 37), proferir decisão, que será homologada pelo juiz, caso
esteja de acordo com o seu conteúdo (art. 40).
217Dispõe o art. 18, Lei 9.307/96: O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica
sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário.
218 FERRAZ, op. cit., p. 100.
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de provas, a resolução de questões incidentais, a prolação da sentença, dentre outros
aspectos, a fim de se abreviar a prestação jurisdicional.
Assim, todos os incidentes processuais que possam interferir no regular
prosseguimento do processo serão decididos de plano pelo juiz na audiência de
instrução e julgamento, sendo que as demais questões serão apreciadas na sentença.
Em relação à prova documental, deverá a parte interessada manifestar-se sobre ela
em audiência, sob pena de preclusão (art. 29).
Quanto à produção de prova pericial, é possível a sua realização nos juizados,
mas de forma simplificada. Nos termos do art. 35, da Lei nº 9.099/95, nos casos em
que for imprescindível a produção de prova técnica, o juiz poderá inquirir, em
audiência, técnicos de sua confiança, sendo permitido às partes apresentarem
parecer técnico.
Na prática, é muito difícil a realização de prova pericial nos juizados, pois, por
se tratar de procedimento complexo e demorado, os juízes, na maioria das vezes,
optam por extinguir o feito sem resolução do mérito. Nesse aspecto, o juiz poderá
extinguir o processo, independentemente de intimação pessoal do interessado, nas
hipóteses do art. 51219 da Lei 9.099/95, evitando-se que nos juizados acumulem-se
processos indevidamente.
Em tese, a fase cognitiva nos juizados, se observados os prazos legais,
deveria ser encerrada, via de regra, no prazo de 30 dias220. No plano fático, contudo,
isso raramente ocorre, pois dificilmente uma sentença de mérito é proferida nesse
lapso temporal.
Por sua vez, a sentença que resolver o litígio será proferida de forma
simplificada, devendo apenas nela conter os elementos de convicção do juiz, com
breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, sendo desnecessária a
elaboração do relatório. A fim de evitar contratempos na fase de cumprimento de

219

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de
comparecer a qualquer das audiências do processo; II - quando inadmissível o procedimento instituído
por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação; III - quando for reconhecida a incompetência
territorial; IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei; V - quando,
falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de trinta dias; VI - quando,
falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de trinta dias da ciência do
fato.
220 Na composição dos 30 dias, exige-se que a audiência de conciliação seja designada 15 dias após
distribuída a ação e a audiência de instrução e julgamento seja realizada nos 15 dias subsequentes,
com prolação da sentença nesta ocasião.
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sentença, a lei expressamente proibiu a emissão de sentença condenatória ilíquida,
ainda que o pedido seja genérico (art. 38).
A fase recursal nos juizados221 também é abreviada, sendo possível, como
regra geral, a interposição do recurso inominado contra a sentença, que será julgado
pelo próprio juizado na Turma Recursal composta por três juízes togados, em
exercício no primeiro grau de jurisdição. Além desse recurso, é possível ainda a
interposição de embargos declaratórios e do recurso extraordinário, sendo que, no
primeiro caso, o recurso será cabível quando na decisão atacada houver vício de
omissão, obscuridade, contradição ou dúvida e, no segundo, quando houver na
decisão ofensa à Constituição, caso em que o recurso será direcionado ao STF. No
recurso, as partes deverão estar obrigatoriamente representadas por advogado,
exigindo-se ainda o recolhimento das custas referentes ao preparo, sob pena de
deserção.
Cabe registrar que, por expressa previsão legal, não se admite no âmbito dos
juizados ação rescisória contra os seus julgados (art. 59), devendo a parte interessada
valer-se da ação anulatória no juízo comum, quando caracterizada sentença nula ou
a sentença inexistente222.
Também não é cabível, por falta de previsão legal, o recurso de agravo de
instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas nos juizados especiais
estaduais223, devendo a matéria objeto de irresignação ser arguida em eventual
recurso interposto contra a sentença.
Superada a fase de recursos ou tendo transitado em julgado a decisão
favorável, passa-se à fase satisfativa, sendo que a execução será processada no
próprio juizado e observará o disposto nos artigos 52 e 53 da Lei nº 9.099/95.
Em linhas gerais, todo o procedimento preconizado para os juizados especiais
foi pensado para que a duração do processo se desse da forma mais abreviada
possível. Para tanto, procurou o legislador, em favor da celeridade e economia
processual, prestigiar os princípios da oralidade, da simplicidade, da informalidade,
dentre outros aspectos, buscando-se, sempre que possível, que a solução para o
litígio se desse pela via consensual.
221 Registre-se

que o laudo arbitral e a sentença homologatória de acordo são irrecorríveis,
evidenciando-se a importância da solução conciliatória nos juizados.
222 CÂMARA, Alexandre Freitas. Juizados especiais cíveis federais: uma abordagem crítica. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 163.
223 SOUZA, op. cit., p. 132.
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3.4. Acesso à justiça nos juizados especiais cíveis
Os juizados especiais representam um ramo diferenciado da estrutura do
Poder Judiciário que, conforme já enfatizado, foram instituídos para facilitar e tornar
efetivo o direito de acesso à justiça de milhares de pessoas, especialmente as de
baixa renda, a fim de que elas pudessem obter tutela do Estado para seus direitos.
Através dos juizados, procurou-se ampliar a noção de cidadania,
proporcionando às pessoas que estavam fora da esfera judicial, o acesso a uma
decisão estatal garantidora de direitos224. Segundo Lênio Streck225,
Os juizados buscam diferenciar o que é diferente; desigualar o que é desigual.
Ou seja, os Juizados Especiais não podem ser vistos como um mero modus
procedimental. Afinal pela exata razão de que o Brasil é um país com
realidades tão discrepantes, os Juizados devem ser compreendidos a partir
da principiologia constitucional e do núcleo político essencial que aponta para
a construção de um Estado Social, onde o acesso à justiça constitui-se em
condição de possibilidade do exercício de cidadania. (Grifo no original)

Na concepção ampla de cidadania226-227, a instituição dos juizados possibilitou
que uma miríade de pessoas passasse a utilizar essa via do judiciário para reivindicar
e ter acesso a seus direitos. Os juizados incluíram quem estava excluído e
possibilitaram uma melhor distribuição de justiça.
Os juizados são resultado de uma longa procura do cidadão comum por uma
justiça mais acessível, célere e economicamente viável, que resguardasse os direitos
essenciais para que todos os cidadãos tivessem acesso a uma vida digna228.
As demandas que são propostas nos juizados especiais são aquelas que
normalmente não seriam levadas à apreciação nas vias ordinárias do judiciário, seja

224

MARQUES, Erik Macedo. Acesso à justiça: estudo de três juizados especiais cíveis de São
Paulo. Orientadora SADEK, Maria Tereza, 2006. 89 p. Dissertação. Universidade de São Paulo.
Departamento Ciência Política. Curso Mestrado em Ciência Política. Disponível em
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-25052007-144857/pt-br.php.
Acesso
em
02/03/2015.
225 STRECK, Lênio. Prefácio. In: GAULIA, Tereza Cristina. Juizados especiais cíveis: o espaço do
cidadão no Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
226 Em sentido amplo, a cidadania caracteriza-se como uma situação de inclusão que não pode ser
definida simplesmente pelo direito de voto e pela garantia de certas liberdades individuais, mas também
pela existência de um mundo comum, que possui, necessariamente, uma dimensão social, competindo
ao Estado promover o homem em todas às suas dimensões – bio\psico\social, assegurando-lhe o
mínimo de direitos necessários para o resguardo de sua dignidade.
227 De acordo com Dallari, a cidadania, que no séc. XVIII teve sentido político, ligando-se ao princípio
da igualdade de todos, passou a expressar uma situação jurídica, indicando um conjunto de direitos e
deveres jurídicos. (DALLARI, op. cit., p. 26).
228 GAULIA, op. cit., p. 25.
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pela pequena repercussão, seja pelo reduzido valor econômico envolvido no litígio229.
A especialidade dos juizados, portanto, é tratar de causas de pequeno valor ou de
pouca complexidade, cuja ritualística procedimental simplificada possibilita uma
resolução mais célere do conflito.
A simplicidade procedimental inerente aos juizados foi idealizada para que o
tempo de duração do processo fosse abreviado e as partes pudessem ter acesso ao
direito postulado em juízo o quanto antes possível. Nessa perspectiva, os juizados
encarnam a ideia de processo justo, pois favorecem que a prestação jurisdicional seja
célere, tempestiva e efetiva.
Nessa linha de raciocínio, tem-se que a escolha pelo rito abreviado dos
juizados é faculdade do autor, que pode ter nesta via diferenciada de jurisdição o meio
mais adequado para realização de seus direitos. Ao optar pelo rito dos juizados, a
parte autora deve estar ciente de que haverá limitações de algumas garantias
processuais, como, por exemplo, a exigência de que todas as provas sejam
produzidas em audiência, inclusive aquelas não exigidas com antecedência (art. 33,
Lei nº 9.099/95); a limitação do número de testemunhas (art. 34), a impossibilidade de
intervenção de terceiros e de assistência (art. 10), de se recorrer das decisões
interlocutórias, bem como a inexistência de ação rescisória (art. 59), dentre outras
questões.
A gratuidade do acesso nos juizados é outro fator que favorece e estimula a
parte lesada a buscar tutela para os seus direitos. De acordo com o art. 54, da Lei nº
9.099/95, não se exige recolhimento prévio de custas, pagamento de taxas ou
despesas no primeiro grau, sendo devidas apenas em caso de recurso e desde que a
parte não esteja agasalhada pela justiça gratuita.
Ao prever a gratuidade de acesso, a lei instituidora dos juizados rompeu com
um dos obstáculos, o econômico, que tradicionalmente impede o acesso à justiça. Por
não ter que arcar com despesas prévias nem custas processuais, o jurisdicionado, no
âmbito dos juizados, sente-se motivado para reclamar proteção para seus
interesses230. Nesse particular, é nítido que os juizados favorecem o acesso à justiça.

229

ROCHA, Felipe Borring. Desmitificando os fantasmas: formalismo, idealismo e pragmatismo nos
Juizados Especiais Cíveis Estaduais. In: MIRANDA NETTO; ROCHA (Org.). Juizados especiais cíveis:
novos desafios. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 3.
230 Miranda Netto afirma que a gratuidade de acesso aos Juizados prejudica o réu, que na maioria das
vezes contrata um advogado para se defender, e estimula a litigiosidade judicial, já que o autor propõe
ação sem ter nada a perder. (MIRANDA NETTO, Garantias do processo justo nos juizados
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De igual modo, a desnecessidade de contratação de advogados para o
patrocínio de causas cujo valor não ultrapasse 20 salários mínimos231 é outra medida
que contribui para o acesso à justiça nos juizados especiais. Nessa situação, as partes
poderão postular pessoalmente nos juizados tutela para os seus direitos, sem ter que
dispensar recursos financeiros com a contratação de advogados232. Tal medida, sem
sombra de dúvidas, eleva os juizados como instrumento de acesso à justiça.
De maneira geral, os juizados foram instituídos para se ampliar o acesso à
justiça e isso de fato tem ocorrido. A questão que precisa ser resolvida na atualidade
refere-se à efetividade dos juizados, isso porque a morosidade também tem sido uma
constante nesse sistema diferenciado de jurisdição233. Sobre esse tema, falar-se-á no
tópico seguinte.
3.5. Efetividade nos juizados especiais
O acesso à ordem jurídica justa pressupõe uma prestação jurisdicional efetiva
e adequada, seja quanto à sua tempestividade, seja quanto aos resultados
pretendidos (satisfação do direito material), com observância e resguardo de todas as
garantias fundamentais do processo.
A efetividade do processo garante a concretização de uma prestação
jurisdicional adequada e tempestiva, capaz de resguardar o direito material subjetivo
especiais cíveis. In: MIRANDA NETTO; ROCHA (Org.). Juizados especiais cíveis: novos desafios. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 49-69).
231 Cf. art. 9º da Lei 9.099/95.
232 Apesar do STF já ter se posicionado a respeito da desnecessidade de advogado nos juizados para
as causas de até 20 salários mínimos (ADIN 1.127-8), há quem sustente o contrário. De acordo com
Rocha, é preciso reconhecer que a presença do advogado deveria ser obrigatória, inclusive nos
juizados especiais, porque a maioria das pessoas não tem condições de promover adequadamente
seus interesses em juízo. É preciso salientar que a intervenção do advogado representa não apenas
um direito ou uma faculdade das partes, mas uma obrigação do Estado-Juiz na prestação da tutela
jurisdicional. É a garantia de que o indivíduo estará recebendo tudo aquilo e exatamente aquilo a que
tem direito. Dispensar o advogado é o mesmo que garantir remédios à população, mas tornar facultativa
a sua prescrição por médicos. O exercício de um direito, assim como a ingestão de um medicamento,
compreende o conhecimento de seu conteúdo, em suas causas e efeitos. (ROCHA, op. cit., p. 31).
233 Estudos da PUC-RS em parceria com o CNJ apontam que a criação pura e simples de novas portas
de acesso ao judiciário deve ser encarada com cautela, uma vez que na medida em que são abertas,
surgem novos volumes de demandas para a apreciação da justiça que tão somente aumentam o
congestionamento judicial. Os juizados especiais cíveis e federais, por exemplo, não implicaram
redução de demandas, mas sim o aumento na visibilidade de demandas latentes que antes não
chegavam ao judiciário. Se a ampliação do acesso à justiça não for conjugada à capacidade de
processamento das demandas judiciais, a morosidade se torna inevitável, com reflexos sérios sobre a
efetividade do sistema. (BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Demandas Repetitivas e a Morosidade
na
Justiça
Cível
Brasileira.
Disponível
em
http://www.cnj.jus.br/images/pesquisasjudiciarias/Publicacoes/pesq_sintese_morosidade_dpj.pdf. Acessado 23.02.2015.)
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por meio de um devido processo legal assecuratório das garantias constitucionais
processuais e cujo trâmite temporal se desenvolva em um prazo com razoável
duração234.
Com efeito, o processo efetivo é aquele pelo qual as partes reivindicam seus
direitos perante o judiciário e recebem deste uma resposta num tempo razoável, ao
mesmo tempo em que as garantias processuais, como o devido processo legal, a
imparcialidade do juiz, o contraditório, a ampla defesa, dentre outras, restem
respeitadas.
Para que o processo seja efetivo, é indispensável que haja instrumentos
apropriados para tutela do direito material e, ainda, que sejam assegurados os meios
probatórios necessários à completa reconstituição dos fatos alegados, para que, ao
final, a parte vitoriosa possa gozar da utilidade específica de sua pretensão235. Nessa
perspectiva, não é suficiente que o processo apenas produza resultados (eficácia),
mas também é imprescindível que esses resultados sejam reais, palpáveis, factíveis,
positivos e verdadeiros, ou seja, sejam efetivos236.
Dessa forma, é imperativo que o processo disponha de mecanismos aptos a
realizar a função institucional que lhe toca, assegurando ao jurisdicionado que tenha
razão praticamente tudo aquilo e exatamente aquilo que, porventura, tenha direito de
receber237. A esse respeito, pode se afirmar que o processo não é um fim em si
mesmo, mas um instrumento de tutela do direito material, que deve ter por finalidade
precípua a concessão de um resultado favorável à parte que tem razão. E mais, o
resultado deve ser real, a fim de que a parte vitoriosa possa dele usufruir no plano
fático, não podendo significar apenas uma mera vitória teórica238.
É inegável que um julgamento tardio perde progressivamente seu significado
reparador, isso porque, na medida em que se adia indevidamente o reconhecimento
judicial dos direitos, qualquer que seja a solução no processo, será ela,
inexoravelmente, injusta, por maior que seja o acerto científico do conteúdo da
decisão239.

234 FRANCO,

op. cit.
op. cit., p. 29.
236 FERRAZ, op. cit., p. 142.
237 TUCCI, op. cit., p. 83.
238 SOUZA, op. cit., p. 32.
239 TUCCI, op. cit., p. 84.
235 SOUZA,
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Assim, o direito à efetividade do processo representa a prerrogativa de que
possuem as partes em poder cobrar do Estado uma decisão justa num prazo razoável.
Deveras, pouca ou quase nenhuma serventia teria o resultado favorável de uma
decisão judicial, caso não seja proferida no tempo adequado.
Os juizados especiais cíveis previstos na Lei nº 9.099/95, sob a ótica da
efetividade, conforme já mencionado, foram idealizados para que a prestação
jurisdicional se desse de forma efetiva e em tempo abreviado.
Contudo, apesar do compromisso com a celeridade e efetividade processual,
nos últimos anos, tem se observado que a qualidade da prestação jurisdicional nos
juizados especiais caiu significativamente. E isso, em parte, pode ser explicado devido
à crescente procura pelos serviços dos juizados240, associada à limitada estrutura
material e humana existente.
O aumento da procura pelos serviços dos juizados é resultante, em grande
parte, pelo ajuizamento de demandas reprimidas, especialmente aquelas decorrentes
da relação de consumo. Outrossim, a facilidade de acesso do jurisdicionado aos
serviços dos juizados, ao mesmo tempo em que a população mais consciente de seus
direitos passou a utilizar essa via para efetivá-los, fez crescer significativamente o
número de demandas ajuizadas neste ramo do judiciário.
Os juizados, por outro lado, não estavam preparados estruturalmente para
receber e julgar satisfatoriamente o crescente número de demandas, o que contribuiu
para a má prestação de seus serviços.
É de se ressaltar que os juizados, por serem uma justiça inegavelmente
diferenciada, com qualidades específicas, são receptores de uma clientela que
judicializa questões simples e de menor valor econômico241. Essa característica
peculiar dos juizados amplia o acesso à justiça, mas, ao mesmo tempo, potencializa

240

Mendes e Freitas Filho apontam alguns fatores que contribuíram para o aumento de demandas nos
juizados especiais, a saber: a) o processo de democratização pelo qual passou o país deu ensejo à
democratização do Judiciário, havendo uma mutação da “litigiosidade contida” para uma verdadeira
“explosão de litigiosidade”, na qual a cultura da repressão cede diante da filosofia do acesso; b) a
população passa a ter mais informações sobre seus direitos, sobretudo os relacionados às relações
consumeristas, que são campo fértil de competência dos juizados; c) a gratuidade da Justiça por força
de lei em primeiro grau de jurisdição; d) ausência de tradição na busca de meios não judiciais de
solução de conflitos; e) deficiência no sistema de tutela coletiva, especialmente em relação aos direitos
individuais homogêneos, os quais acabam desaguando, de modo atomizado, nos juizados. (MENDES;
FREITAS FILHO, op. cit., p. 114-115).
241 Idem, p. 110.
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o ajuizamento de demandas, exigindo-se que os juizados estejam estruturados e
preparados para atender satisfatoriamente os pleitos que aí chegam.
Nos Relatórios Justiça em Números do CNJ242 infere-se que os juizados
especiais, na maioria dos estados, não estão conseguindo resolver a quantidade de
casos novos que são ajuizados a cada ano. No relatório de 2014, referente ao anobase de 2013, a taxa de congestionamento243 nos juizados foi de 52,6%, sendo que
no processo de conhecimento girou em torno de 50,7% e na execução em 40,3%.
Constatou-se que os juizados possuíam um estoque de 4.908.891 processos
(aumento de 8,9% em relação ao ano anterior), com o ajuizamento de 4.804.855 casos
novos (aumento de 13,5%), sendo que do total, 4.642.170 processos foram julgados
e 4.603.613 baixados, finalizando o ano de 2013 com um saldo estimado de 5.110.133
processos.
De acordo com a pesquisa, no ano de 2013, o número de ações distribuídas
nos juizados aumentou, ao passo que na justiça comum de 1º grau diminuiu. Nesta
foram distribuídos para cada juiz uma média de 1.351 casos novos, representando
uma queda de 2,6% em relação ao ano anterior. Já nos juizados, foram ajuizados uma
média 1.708 casos novos para cada juiz, representando um incremento de 5,2%.
Em relação ao quadro de pessoal, verificou-se que na justiça de 1º grau havia
8.612 magistrados e 114.145 servidores no quadro funcional, numa média 13,25 de
servidores por magistrado. Já nos juizados especiais existiam 2.618 magistrados

e

17.040 servidores, numa média de 6,5 servidores por magistrado. Numa análise fria
dos números, pode-se afirmar que, pelo menos, na relação servidor/magistrado, a
justiça de 1º grau está mais bem estruturada que os juizados especiais. Todavia,
apesar de contar com um quantitativo menor de magistrados e servidores, a
produtividade nos juizados é maior. A média de processos julgados nos juizados é de
242 BRASIL.

Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2014: ano-base 2013. Brasília: CNJ,
2014.
Disponível
em
http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-etransparencia/pj-justica-em-numeros/relatorios. Acessado em 22.02.2014.
243 A taxa de congestionamento mede a efetividade do tribunal em um período, levando-se em conta o
total de casos novos que ingressaram, os casos baixados e o estoque pendente ao final do período
anterior ao período base. Este indicador tem analogia direta com uma caixa d’água, que quando dá
vazão ao volume que entra e mantém um nível baixo, resulta numa baixa taxa de congestionamento.
Ao contrário, quando não dá vazão ao que entra e ainda mantém um estoque alto resulta numa alta
taxa de congestionamento. A taxa de congestionamento é calculada pela seguinte fórmula: TC = 1 (TPJB/(TCN + TCP)), sendo que TPJB = total de processos judiciais baixados; TCN = total de casos
novos e TCP = 7otal de casos pendentes. Informação disponível em http://www.cnj.jus.br/gestao-eplanejamento/gestao-e-planejamento-do-judiciario/indicadores/486-rodape/gestao-planejamento-epesquisa/indicadores. Acessado em 22/02/2014.
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1.773 para cada juiz, enquanto que, na justiça comum de 1º grau, a média por
magistrado é de 1.227 processos.
Outra pesquisa que revela dados importantes sobre juizados foi a realizada
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em parceria com o CNJ, no ano
de 2012, tendo por base os juizados especiais dos estados do Amapá, Ceará e Rio
de

Janeiro244.

Nessa

pesquisa,

foram

investigados

aspectos

estruturais,

organizacionais, jurisdicionais e procedimentais dos juizados especiais cíveis, tendo
como objetivo geral construir um diagnóstico sobre as condições de funcionamento e
o acesso à justiça proporcionado por esses juizados.
Dentre as conclusões resultantes, constatou-se que, no que se refere à
localização dos fóruns, grande parte dos juizados do Ceará (99%) e do Rio de Janeiro
(96,7%) não disponibilizam unidades de atendimento ao público, capilarizadas nas
cidades, que permitam o acesso da população em seu próprio bairro. Essa situação
dificulta o acesso do jurisdicionado aos juizados e compromete a prestação
jurisdicional.
Em relação à atuação dos magistrados, a pesquisa do IPEA identificou que,
no Ceará (62,63%) e no Rio de Janeiro (63,33%), os magistrados não são exclusivos
dos juizados, cumulando suas atribuições com a jurisdição em outra vara. Essa
situação prejudica a qualidade dos serviços prestados pelos juizados e penaliza o
jurisdicionado que encontra obstáculos na realização de seus direitos.
Quanto à duração de tramitação das ações com resolução de mérito, apurouse que o tempo médio entre o ajuizamento da petição inicial e o encerramento do
processo foi de 1.869 dias no Ceará, 1.365 dias no Amapá e 1.296 dias no Rio de

244

“Por meio do Termo de Cooperação Técnica Nº 002/2012, de março de 2012, firmou-se o acordo
entre o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para
o desenvolvimento conjunto do projeto de pesquisa denominado Diagnóstico sobre os Juizados
Especiais Cíveis, tendo por objeto determinar: a) a estrutura organizacional, o estoque de capital, os
recursos humanos disponíveis e os instrumentos de acesso à justiça; b) o perfil dos magistrados,
serventuários, jurisdicionados e seus procuradores, bem como a sua percepção sobre as condições de
acesso à justiça; e c) o perfil da demanda atual e das ações com baixa definitiva no ano de 2010,
incluindo uma investigação sobre possíveis movimentos de migração dos juizados especiais cíveis para
as varas comuns da Justiça Estadual. Coube ao Ipea a função de construir a metodologia, desenhar e
executar as atividades de pesquisa, em diálogo permanente com o Departamento de Pesquisa
Judiciária do CNJ”. Informação constante no texto de apresentação da pesquisa. A pesquisa está
disponível
em
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/181013_diagnstico_sobre_juizad
os.pdf. Acessada em 22/02/2015.
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Janeiro, o que sinalizou a falta de efetividade dos juizados especiais cíveis, como
mecanismos de celeridade e garantia dos direitos.
A insatisfação com os serviços prestados nos juizados do Rio de Janeiro
também restou evidenciada em pesquisa elaborada pela Ordem dos Advogados do
Rio de Janeiro (OAB/RJ) no ano de 2013. Os mais de 1.800 advogados que
responderam aos questionários da pesquisa da OAB/RJ reprovaram a prestação
jurisdicional dos juizados no estado, sendo que quase 80% dos entrevistados
consideraram "ruim" ou "regular" o tempo que os juízes leigos levam para a prolação
da sentença. Diante dos resultados negativos da pesquisa, a OAB/RJ elaborou um
conjunto de 22 propostas, que foram entregues ao Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, visando à melhoria dos serviços dos juizados245.
Dentre as propostas apresentadas, foi sugerido: a) designação de
magistrados exclusivos para as varas dos juizados especiais cíveis; b) levantamento
e correção de eventuais deficiências de infraestrutura e de recursos humanos nos
serviços cartorários; c) realização de treinamento dos serventuários, conciliadores e
juízes leigos, objetivando a melhoria do tratamento dos usuários dos serviços dos
juizados (advogados e partes); d) incremento do tempo médio previsto para duração
das audiências nas pautas dos cartórios, de maneira que não haja tantos atrasos e,
consequentemente, tantos prejuízos às partes e advogados; e) maior incentivo à
justiça itinerante.
Em que pese à pesquisa ter evidenciado dados afetos aos juizados especiais
do Rio de Janeiro, muitos de seus aspectos podem ser aplicados aos juizados de
outros estados. A insuficiência de servidores e de magistrados, a inadequação das
instalações prediais, dentre outros pontos, são realidade de outros juizados país afora.
O CNJ, atento ao crescente volume de demandas submetidas aos juizados
especiais e diante da necessidade de se assegurar a eficiência desses órgãos, editou
o Provimento CRE nº 22, de 05 de setembro de 2012246, estabelecendo medidas para

245 CURSINO,

Frederico. OAB-RJ cria propostas contra morosidade nos JECs. Conjur 16.10.2013.
Disponível em http://www.conjur.com.br/2013-out-16/comissao-oab-rj-cria-propostas-morosidadejuizados-especiais#author. Acessado em 22/02/2015.
246 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Provimento CRE nº 22, de 05 de setembro de 2012. Define
medidas de aprimoramento relacionadas ao Sistema dos Juizados Especiais e dá nova redação ao
Provimento
nº
7,
de
7
de
maio
de
2010.
Disponível
em
http://www.cnj.jus.br///images/atos_normativos/provimento/provimento_22_05092012_261020121636
20.pdf. Acessado em 23.02.2015.
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modernização e aprimoramento da prestação jurisdicional nesse sistema diferenciado
de justiça.
Dentre os principais aspectos constantes no referido ato normativo, citam-se:
a) previsão de dotação orçamentária especifica para os juizados especiais e
proporcionalidade de tratamento entre os juizados e a justiça comum na distribuição
dos recursos materiais e de pessoal (art. 3º); b) determinação para criação do cargo
de assessor para os magistrados que atuam nos juizados, sendo que a distribuição
desses cargos deve ser feita de forma equânime entre os juízes da justiça comum
(art. 4º); c) fixação de diretrizes para a prática da conciliação pré-processual, devendo
os tribunais: i) assegurar estrutura apropriada e ambiente adequado para os juizados;
ii) promover serviços itinerantes de atendimento à população; iii) criar postos de
atendimento em locais que não forem sede de unidades judiciárias; iv) firmar parcerias
com instituições de ensino, entidades de defesa dos direitos dos consumidores, entes
públicos e privados para que possam auxiliar as partes na solução consensual dos
conflitos (art. 5º); d) previsão para que a comunicação dos atos processuais sejam
realizados preferencialmente por meio eletrônico ou correspondência com aviso de
recebimento, dispensado o uso de carta precatória (art. 6º); e) fixação de prazo inferior
a 100 dias para julgamento dos recursos na Turma Recursal, contados da data de
ingresso do respectivo recurso nesse órgão (art. 10); f) determinação para criação,
onde houver mais de uma Turma Recursal, da Turma de Uniformização de
Jurisprudência destinada a dirimir eventuais divergências existentes entre as
respectivas Turmas (art. 11).
A atuação do CNJ, ao editar o Provimento ora mencionado, foi salutar e
atende aos anseios da comunidade jurídica e da população em geral, que esperam
pela modernização dos juizados especiais em todo o país, a fim de que eles possam,
cada vez mais, de forma efetiva, assegurar o acesso à ordem jurídica justa.
Conforme consta nas razões que embasaram a edição do referido provimento
pelo CNJ, nos juizados, “não se admite discrepância capaz de afetar a harmonia de
um sistema previsto em lei federal de caráter nacional”. Espera-se que as medidas
idealizadas pelo CNJ para os juizados sejam efetivamente implementadas, para que
o importante serviço prestado nesses órgãos seja de fato aprimorado e modernizado.
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CAPITULO IV - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
JANAÚBA À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO
4.1. Apresentação
Com o objetivo de verificar se a prestação jurisdicional no juizado especial de
Janaúba/MG foi tempestiva e efetiva nos anos 2012, 2013 e 2014, realizou-se uma
pesquisa de campo quantitativa em que se analisou um total de 1.906 processos
encerrados no período delimitado.
A pesquisa de campo no juizado especial de Janaúba/MG teve por objetivos
determinar:
a. as espécies de ações que foram distribuídas e julgadas;
b. o perfil das partes litigantes, perquirindo se o acesso à justiça tem sido
assegurado;
c. o tempo de tramitação processual;
d. o quantitativo de processos encerrados por meio da conciliação e por sentença
judicial;
e. a efetividade da prestação jurisdicional.
A pesquisa revela-se importante na medida em que, por diversos fatores, a
lentidão e a morosidade na entrega da prestação jurisdicional já fazem parte da rotina
dos juizados especiais, que foram criados justamente para dar uma resposta mais
rápida e efetiva às causas de pequeno valor ou de pouca complexidade. Nesse
aspecto, objetiva-se verificar o prazo de duração dos processos no juizado cível de
Janaúba/MG, bem como a efetividade da prestação jurisdicional.
Outro aspecto que denota o valor da pesquisa é o fato de que os dados foram
coletados diretamente nos autos de processos encerrados, o que proporciona
conclusões mais seguras e acuradas.
No Brasil, não há um banco de dados sólido sobre o perfil das causas
ajuizadas no judiciário, em que pese os esforços empreendidos pelo Ministério da
Justiça e pelo CNJ para reverter esse quadro. A bem da verdade, pouco se conhece
sobre as matérias que mais têm gerado processos, quais os recursos que têm sido
utilizados para julgá-los, quais os resultados obtidos247.

247 ROCHA,

op. cit., p. 8.
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Nesse sentido, a pesquisa proporcionará melhor conhecimento desses dados
e de outros relevantes para consecução dos objetivos propostos, no juizado especial
de Janaúba/MG, podendo-se traçar um diagnóstico de como a prestação jurisdicional
é distribuída.
4.2. Metodologia
A pesquisa de campo empreendida investigou aspectos estruturais,
organizacionais e procedimentais do juizado especial cível de Janaúba/MG, com a
finalidade de se identificar as condições de funcionamento, o tempo de tramitação dos
processos e o acesso à justiça proporcionado por este órgão.
Todas as informações foram obtidas por meio da análise de autos
processuais, mediante preenchimento de formulários (vide anexos), em que se
averiguou o perfil das partes, a natureza das demandas, os tipos de representação
legal, o conteúdo das sentenças prolatadas e dos acordos homologados, bem como
o tempo e o modo de processamento das ações, dentre outros aspectos.
O delineamento amostral deu-se através do cálculo para populações finitas
com 95% de significância, 5% de erro amostral e estimativa de ocorrência dos eventos
em 50%. Nesse sentido, de um total de 5.276 processos, estimou-se uma amostra
final de 700, contudo foi analisado um quantitativo superior a esse número.
O método de amostragem utilizado foi o de amostragem aleatória simples,
tendo sido analisado, respectivamente, no ano de 2012, 327 processos (13,8%) de
um total de 2.371; no ano de 2013, 967 processos (61,12%) de um total de 1.582; e
por fim, no ano de 2014, 612 processos (46,25%) de um total de 1.323.
A amostragem dos processos estudados (1.906) representa 36,12% do total
dos processos encerrados no período (5.276), revelando-se um número significativo
que empresta maior grau de acerto e confiabilidade nos dados pesquisados.
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4.3. Informações sobre a cidade de Janaúba e órgãos do Poder Judiciário
instalados
O município de Janaúba está situado no Norte de Minas Gerais, na
microrregião da Serra Geral de Minas248, da qual é a cidade pólo, possuindo forte
tradição no agronegócio (fruticultura), pecuária e no comércio varejista. O município
destaca-se ainda no ensino superior, contando com um campus da Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri (UFVJM), da Universidade Estadual
de Montes Claros (UNIMONTES), com uma unidade do Instituto Federal do Norte de
Minas Gerais (IFNMG) e, ainda, duas instituições privadas de ensino superior, a saber,
a Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) e a Faculdade Promove Janaúba.
Na cidade de Nova Porteirinha/MG, conurbada com Janaúba, há ainda a
Faculdade Vale do Gorutuba – FAVAG, que dentre outros, oferece o curso de Direito,
atraindo estudantes de diversas cidades do Norte de Minas e Sul da Bahia.
Em relação à presença do Poder Judiciário, há na cidade unidade da justiça
eleitoral (147ª Zona Eleitoral), da justiça federal (Subseção de Janaúba) e da justiça
comum estadual (Comarca de Janaúba), que conta com duas varas com competência
cumulada (cível e penal) mais o juizado especial, que é objeto de estudo da presente
pesquisa. A justiça eleitoral e a justiça estadual exercem jurisdição sobre os
municípios de Janaúba, Nova Porteirinha e Verdelândia. A justiça federal, por sua vez,
exerce jurisdição nesses municípios e em outros 27 da região.
O juizado especial de Janaúba/MG localiza-se em região central da cidade de
fácil acesso, em prédio independente, com infraestrutura adequada que contempla
uma sala para atermação, duas salas para realização de audiências de conciliação,
uma sala para arquivo morto, três salas conjugadas em que funcionam a secretária,
ambiente para execução das atividades internas e a sala do escrivão e, ainda, três
salas conjugadas em que funcionam o gabinete do juiz, a sala do assessor e sala de
audiências de instrução e julgamento. O órgão está equipado com computadores e
impressoras suficientes para atender a demanda.
Quanto ao recurso humano, compõem a força de trabalho do juizado especial
de Janaúba/MG: um juiz de direito, que é exclusivo dos juizados; quatro servidores
efetivos, sendo um escrivão, um coordenador de conciliadores, dois oficiais de apoio;
248

A microrregião da Serra Geral é composta pelos seguintes municípios: Catuti, Espinosa, Gameleiras,
Jaíba, Janaúba, Manga, Mamonas, Matias Cardoso, Mato Verde, Monte Azul, Nova Porteirinha, Pai
Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados, Serranópolis de Minas e Verdelândia.
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seis conciliadores voluntários, escolhidos entre bacharéis ou acadêmicos do curso de
Direito; três estagiários remunerados, sendo que um atua na secretaria e dois na
atermação.
Em que pese o reduzido número de pessoal, de acordo com a escrivã que
atua nos juizados cíveis de Janaúba/MG, Sra. Adriane Ferreira Caetano Garcia Leão,
o quantitativo existente é suficiente para atender a demanda de serviços nos juizados.
4.4. Análise dos dados coletados
4.4.1. Acesso ao juizado
a) Natureza das ações propostas
Para a identificação das espécies de ações ajuizadas no juizado de
Janaúba/MG, dividiu-se a natureza das ações em oito grupos, a saber: a) ação de
cobrança; b) ação indenizatória por danos causados em decorrência de acidente de
veículo de via terrestre; c) ação de execução; d) ação indenizatória (genérica); e) ação
de locação ou de despejo para uso próprio; e) ação indenizatória envolvendo relação
de consumo; f) ação envolvendo relação de vizinhança; g) outras ações,
compreendidas neste grupo todas as demais ações que não se encaixaram nos
grupos anteriores.
Levou-se em conta, na divisão das ações em grupos, a competência prevista
para os juizados no art. 3º da Lei nº 9.099/95, bem como aspectos específicos das
ações distribuídas no juizado no período delimitado.
De maneira geral, conforme pode ser verificado no gráfico 1, as ações de
cobrança, executiva e a indenizatória envolvendo relação de consumo totalizam quase
90% das ações distribuídas no juizado especial cível de Janaúba/MG.
De acordo com Ferraz249, normalmente, as demandas que são ajuizadas na
jurisdição especializada dos juizados referem-se à relação de consumo (37,2%),
seguidas, em menor proporção, por ações acidentárias (17,5%), cobrança (14,4%) e
ação executiva (9,8%).
Os dados apontam que o juizado especial cível de Janaúba/MG tem seguido
uma tendência nacional de outros juizados cíveis especiais, que é receber um número
significativo de ações dessa natureza.
249 FERRAZ,

op. cit., p. 123.
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No que tange à ação indenizatória de consumo e a executiva, o juizado de
Janaúba/MG manteve-se dentro da média nacional de ações ajuizadas.
Quanto à ação de cobrança, houve uma grande variação em relação à média
nacional (26% a mais), fato que pode ser explicado pela especificidade do município,
que possui forte tradição no comércio varejista, cujas vendas ainda são, em sua
maioria, realizadas através de crediário próprio mediante carnê ou “notinhas”. A
inadimplência dos devedores e a facilidade de acesso ao juizado explicam, em parte,
o elevado percentual das ações de cobrança.

Grafico 1 - Espécies de ações ajuizadas
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b) Perfil da parte autora
As pessoas que procuraram os serviços do juizado em Janaúba/MG,
conforme gráfico 2, pertencem a diversas categorias e classes sociais e, em sua
maioria, trata-se de pessoas físicas (mais de 70%), ocupantes das mais variadas
profissões. Foram atendidas pessoas desempregadas, donas de casa, professores,
empregados da iniciativa privada, profissionais autônomos, motoristas, estudantes,
trabalhadores rurais, dentre outras, o que evidencia que pessoas de diversas classes
sociais e econômicas têm tido acesso ao juizado de Janaúba/MG.
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Em relação ao aspecto “renda”, não foi possível apurar a faixa de rendimento
das pessoas atendidas no juizado de Janaúba/MG, tendo em conta que esses dados
não constavam nos autos dos processos analisados.
Constatou-se ainda que cerca de 28% de pessoas jurídicas (empresas de
pequeno porte e microempresas) buscaram os serviços da justiça especializada
basicamente para receber seus créditos, seja por meio da propositura da ação de
cobrança ou da ação executiva.
No contexto nacional, 91,5% de ações foram propostas por pessoas físicas,
6,2% por microempresa e 2,3% por condomínio250, sendo, portanto, diferentes dos
percentuais encontrados no juizado de Janaúba/MG.

Gráfico 2 - Perfil parte autora
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O fato do rito no juizado ser simplificado favorece para que as pessoas
procurem essa justiça especializada e reinvidiquem seus direitos. Outro aspecto
importante é que o juizado contempla demandas de baixo valor ou pouca
complexidade e isso é relevante para que as pessoas possam buscar tutela nesse
órgão.
A localização do juizado na região central de Janaúba também é fator que
colabora para a procura dos serviços judiciários especializados e, consequentemente,
para o acesso à justiça.
250 FERRAZ,

op. cit., p. 68.
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No que se refere à representação legal, embora a Lei nº 9.099/95 faculte ao
autor, nas causas cujo valor não exceda o limite de 20 salários mínimos, a
dispensabilidade de advogado, verificou-se, conforme gráfico 3, que em torno de 30%
das pessoas contrataram advogados para representá-los em juízo. Se somadas as
causas cujos valores são superiores a 20 salários mínimos, o percentual de ações
com advogado fica em torno de 60%.
Essa situação pode ser explicada devido ao fato de que, anualmente, novos
advogados formados no curso de Direito da FAVAG ingressam no mercado de
trabalho local, contribuindo para que a parte esteja representada em juízo.
Normalmente, as partes e advogados firmam contratos de risco para patrocínio da
causa nos juizados, não havendo, portanto, a necessidade de desembolso prévio de
recursos financeiros pelo demandante para custeio de despesas com advogado.

Gráfico 3 - Representação legal
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Estudo do IPEA251 aponta que nos juizados do Amapá (60,16%) e do Ceará
(44,04%) uma parcela considerável dos cidadãos chega ao juizado especial cível sem
advogado constituído. Dessa forma, o percentual de partes assistidas por advogados
no juizado especial de Janaúba/MG é superior à média obtida nesses dois estados.

251 IPEA,

loc. cit.
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É de se registrar que não foi identificado no juizado especial cível de Janaúba
nenhum atendimento patrocinado pela Defensoria Pública estadual, embora o órgão
esteja presente na cidade.
c) Perfil da parte demandada
De maneira geral, conforme gráfico 4, as pessoas jurídicas foram as principais
demandadas no juizado de Janaúba/MG (em torno de 62%), sendo que nas ações
envolvendo relação de consumo esse percentual chegou a quase 100% do total de
ações ajuizadas (gráfico 5).
Especificamente, nas ações envolvendo relação de consumo, figuraram no
pólo passivo, basicamente: empresas de telefonia (média de 30%), instituições
financeiras (média de 25%), lojistas e microempresas (média de 22%). Essa
constatação evidencia que o juizado especial de Janaúba/MG tem servido como
instância garantidora dos direitos do consumidor.
Nas ações de cobrança e executiva, as pessoas físicas foram as mais
demandadas, figurando no pólo passivo de quase 80% do total de ações ajuizadas.
Esse percentual elevado chama a atenção para o fato de que as pessoas, por motivos
variados, não estão honrando os compromissos assumidos, muitos deles, decorrentes
da relação de consumo.
É de se registrar que nas ações de consumo envolvendo empresas de
telefonia, o pedido e a causa de pedir resumiam-se à indenização por negativação ou
cobrança indevidas.
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Grafico 4 - Perfil da parte demandada
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Gráfico 5 - perfil da parte demandada - relação de Consumo
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4.4.2 Tramitação processual
a) Distribuição, audiências, julgamentos e baixas
Com relação às audiências, conforme gráfico 6, observou-se que em 2012
foram realizadas a média mensal de 145 audiências, número que reduziu
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significativamente para 86 e 83, respectivamente, nos anos de 2013 e 2014. Essa
redução pode ser explicada pelo decréscimo do número de ações distribuídas. A
média mensal de ações distribuídas foi: em 2012, 124 ações/mês; em 2013, 95
ações/mês; e em 2014, 93 ações/mês.
A diminuição no número de ações ajuizadas não seguiu a tendência nacional,
que em 2014, segundo dados do CNJ252, teve um aumento na ordem de 5,2% em
relação ao ano de 2013, de maneira que a média de casos novos ajuizados no juizado
de Janaúba/MG foi de 1.112 ações por juiz, enquanto no cenário nacional foi de 1.708
ações por juiz.
Quanto às audiências, é prática no juizado especial cível de Janaúba/MG a
realização de audiência una, sendo que as audiências prévias de conciliação são
designadas no momento da distribuição da ação, que, de acordo com a
disponibilidade de pauta, são agendadas entre 30 e 60 dias após a propositura da
ação.
Essas audiências são presididas pelos conciliadores voluntários do juizado,
sob a coordenação de uma servidora que foi designada especificamente para
monitorar e auxiliar na conciliação. Caso não seja firmado o acordo na audiência de
conciliação, em ato contínuo, passa-se para a audiência de instrução e julgamento,
presidida pelo juiz togado, ocasião em que são colhidos os elementos probatórios
necessários para solução da causa.
Em relação ao prazo, a lei estabelece o prazo de 15 dias, após a propositura
da ação, para realização da audiência prévia de conciliação e, imediatamente a esta
ou nos 15 dias subsequentes, o prazo para audiência de instrução e julgamento.
Esses prazos não foram observados no juizado especial cível de Janaúba/MG,
contudo, observou-se que a realização das audiências se deu num curto espaço de
tempo, abaixo da média nacional que é 205253 dias, e sem comprometer a prestação
jurisdicional.

252 De

acordo com o Relatório da Justiça em Números de 2014 referente ao ano de 2013.
op. cit., p. 185.

253 FERRAZ,
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Grafico 6 - Resumo de tramitação - média mensal
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Constatou-se que a média de feitos julgados foi superior à média de
demandas ajuizadas, o que possibilitou uma constante diminuição no acervo
processual. O índice de julgamento (IJ) e de baixa (IB254) do juizado especial cível de
Janaúba/MG, nos anos de 2012, 2013, 2014, foram superiores à média estadual,
conforme se infere no gráfico 7, revelando que, no juizado, julgou-se um quantitativo
de processos superior às causas novas ajuizadas.
Esse dado difere da realidade dos juizados em âmbito nacional que não estão
conseguindo resolver a quantidade de casos novos que são ajuizados a cada ano. De
acordo com dados do CNJ255, infere-se que os juizados especiais, na maioria dos
estados, no ano de 2013, tiveram o índice de julgamento (0,96) e o de baixa (0,95)
inferior a 1, o que significa que está havendo um aumento no acervo processual.

254

IJ = índice de julgamentos (Julgamentos / Feitos Distribuídos) e IB = índice de baixas (Baixas / Feitos
Distribuídos). Esses índices são adotados pelo TJMG e avaliam a quantidade de julgamentos e de
baixas em relação às distribuições, ou seja, os novos processos. Os resultados desejáveis devem ser
iguais ou maiores que 1. Estes resultados indicam que a unidade jurisdicional julga e baixa processos
na mesma proporção ou acima do que recebe. Número índice abaixo de 1 indica acúmulo de processos
carecendo de sentença e acúmulo de feitos no acervo. Informação disponível em
http://www.tjmg.jus.br/portal/transparencia/tj-em-numeros. Acessado em 29.03.2015.
255 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2014: ano-base 2013. Brasília: CNJ,
2014.
Disponível
em
http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-etransparencia/pj-justica-em-numeros/relatorios. Acessado em 22.02.2014.

107

Gráfico 7 - Índice de julgamento e de baixa
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b) Finalização dos processos
No aspecto geral, o juizado especial cível de Janaúba/MG apresentou alto
indíce de resolução de conflitos mediante acordos (gráficos 8 e 9), sendo que a
finalização de processos por meio da conciliação girou em torno de 60%, nos anos de
2013 e 2014. No ano de 2012, a média de acordos firmados foi menor (em torno de
35%).
A taxa de conciliação256 (TC) do juizado especial cível de Janaúba/MG ficou
em torno de 0,60, acima da média do Estado de Minas Gerais que foi da ordem de
0,40. A taxa de conciliação é um indicador adotado pelo TJMG e tem por finalidade
medir a capacidade de solução dos feitos de competência dos juizados através da
conciliação, sendo que o resultado ideal é 1, ou seja, que todos os feitos sejam
resolvidos por meio da conciliação.

256

A taxa de conciliação e encontrada aplicando-se a seguinte fórmula TC = processos decididos na
conciliação
/
total
de
processos
decididos.
Informação
disponível
em
http://www.tjmg.jus.br/portal/transparencia/tj-em-numeros. Acessado em 29.03.2015.
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Nas ações de consumo, o percentual de acordos firmados foi ainda maior,
ficando em torno de 65% (TC = 0,65) nos anos de 2012 e 2013 (gráfico 8), valor que
está bem acima da média nacional, que é cerca de 35%257 (TC = 0,35).
A boa perfomance do juizado especial cível de Janaúba/MG em firmar
acordos pode ser explicada, em parte, pela atuação proativa dos conciliadores na
audiência de conciliação, que, por meio de um diálogo intenso, conseguem levar as
partes a um entendimento comum.
A existência da figura do coordenador de conciliadores no juizado também
explica o resultado positivo na formalização de acordos, já que a sua função
basicamente é reforçar os argumentos dos conciliadores, alertando as partes sobre
eventuais consequências indesejáveis se o processo for decidido pelo juiz.
Constatou-se também que colaborou para o número significativo de
processos finalizados pela conciliação o fato do juiz ter fixado um valor razóavel para
o dano moral nas ações de indenização envolvendo relação de consumo. No geral, o
valor do dano moral por negativação indevida fixado na sentença girava em torno de
R$ 8.000,00, enquanto nos acordos firmados na conciliação ficavam entre R$
3.000,00 a R$ 5.000,00, ou seja, valor inferior ao fixado na sentença e mais vantajoso
para as partes demandadas.
Em relação às sentenças, observou-se que, em média, 19% dos processos
foram encerrados por sentença procedente, 10,8% por sentença improcedente, em
9,6% dos processos houve desistência da ação e 8% foram extintos sem resolução
do mérito.

257 FERRAZ,

op. cit. 132.
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Gráfico 8 - Forma de finalização dos processos
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Grafico 9 - processos finalizados mediante acordo
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c. Tempo para a formalização dos acordos e prolação da sentença mérito
No contexto geral, conforme gráfico 10 e 11, o tempo para formalização dos
acordos ou para prolação de sentença de mérito no juizado especial cível de
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Janaúba/MG é diminuto, sendo que mais de 80% dos acordos e sentenças foram
expedidos, respectivamente, no lapso temporal de 120 dias e 180 dias.
O fato das audiências de instrução e julgamento ocorrerem imediatamente
após as audiências de conciliação, propiciou para que os processos tivessem uma
tramitação abreviada, já que as sentenças foram proferidas na própria audiência de
instrução e julgamento ou em data próxima, após a sua realização.
Em relação ao fator tempo, ficou evidenciado que os acordos foram
formalizados num espaço de tempo menor que o da prolação da sentença, situação
que demonstra a importância da conciliação na solução dos litígios, principalmente
porque a parte interessada recebeu, num espaço de tempo menor, o direito
reivindicado em juízo.
A média nacional do prazo médio para prolação da sentença gira em torno de
193258 dias, tendo sido, portanto, os processos no juizado especial cível de
Janaúba/MG sentenciados em prazo menor.

Gráfico 10 - Tempo para formalização acordo
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258 FERRAZ,

op. cit., 187.
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Gráfico 11 - Tempo prolação sentença de mérito
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d. Recorribilidade
No geral, conforme gráfico 11, o percentual de recorribilidade das decisões no
juizado especial cível de Janaúba/MG foi superior à média estadual, sendo que os
recursos interpostos contra sentença de mérito procedente e contra sentença de
mérito improcedente ficou em torno de 26% e 11%, respectivamente.
O TJMG adota o indicador “taxa de recorribilidade”, calculada pela fórmula número de feitos remetidos à Instância Superior / processos sentenciados, em que se
avalia o percentual de feitos julgados sobre o qual são interpostos recursos para a
instância superior.
Nos anos de 2012, 2013 e 2014, a taxa de recorribilidade do juizado especial
cível de Janaúba/MG foi, respectivamente, 0,19, 0,16, 010259, ao passo que, na média
dos juizados do estado de Minas Gerais, os percentuais foram 0,06, 0,06 e 0,07.
Verificou-se, portanto, que o percentual de recursos interpostos está acima da média
estadual, fato que pode ser explicado em razão da maioria das partes está assistida
por advogados.

259 De

acordo com os relatório do TJ em Números referente aos anos de 2012, 2013, 2014. Disponível
em http://www.tjmg.jus.br/portal/transparencia/tj-em-numeros. Acessado em 29.03.2015.
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Apesar do considerável índice de recorribilidade no juizado especial de
Janaúba/MG, verificou-se uma tendência da Turma Recursal de manter integralmente
a decisão atacada. Em todos os processos analisados, em que houve recursos,
apenas uma decisão foi parcialmente reformada.

Gráfico 12 - Recorribilidade das decisões
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4.4.3. Efetividade
a. Dos acordos
No aspecto geral, conforme gráfico 13, cerca de 92% dos acordos firmados
no juizado especial cível de Janaúba/MG foram cumpridos e, desse total, apenas 8%
precisaram ser executados. Verificou-se também que apenas 8% dos acordos não
foram cumpridos, ante a ausência de bens do devedor para garantir a execução.
Esses dados confirmam que a opção pela solução consensual no juizado é
sempre a melhor alternativa para as partes, já que a probabilidade de cumprimento
do ajuste é elevada.
Na média nacional, a título de comparação, cerca de 22,7% dos acordos
firmados precisaram ser executados, sendo que em apenas 44,6% dos casos a
execução resultou no recebimento do bem pelo credor. Por outro lado, em

mais da
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metade dos casos (54,8%) a execução não foi efetiva260. Os números do juizado de
Janaúba/MG foram, portanto, melhores.

Gráfico 13 - Cumprimento dos acordos
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b. Das sentenças de mérito
Em relação às sentenças de mérito procedentes, constatou-se, conforme
gráfico 14, que o percentual de cumprimento também é alto (cerca de 85%), sendo
que em torno de 18% das sentenças precisaram ser executadas.
Em torno de 5% das execuções não foram exitosas diante da ausência de
bens do executado. No que tange às execuções contra pessoas jurídicas, essa
situação praticamente não ocorreu devido à facilidade de se localizar bens para
assegurar o cumprimento da obrigação pactuada na conciliação ou imposta na
sentença.
Verificou-se que, em média, 9% dos processos, mesmo com resultado
favorável para a parte autora, foram arquivados sem que fosse executado o conteúdo
da decisão.

260 FERRAZ,

op. cit., 153.
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Gráfico 14 - Cumprimento da sentença de mérito
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c. Tempo de cumprimento dos acordos e das sentenças
No contexto geral, conforme gráficos 15 e 16, o tempo gasto para satisfação
dos acordos ou das sentenças de mérito no juizado especial cível de Janaúba/MG foi
razoável.
Nos processos encerrados mediante conciliação, no lapso temporal de 180
dias, mais de 80% dos ajustes foram cumpridos, tendo a parte sido satisfeita no seu
direito. Em se tratando do cumprimento da sentença de mérito, no lapso temporal de
240 dias, mais de 70% das sentenças foram cumpridas.
De acordo com dados da pesquisa do IPEA261, o tempo médio entre o
ajuizamento da petição inicial e o encerramento do processo foi de 1.869 dias no
Ceará, 1.365 dias no Amapá e 1.296 dias no Rio de Janeiro. Portanto, o prazo de
tramitação processual no juizado especial cível de Janaúba/MG está bem abaixo
desses números, evidenciando-se a efetividade do órgão na distribuição de justiça.

261 IPEA,

op. cit.
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Gráfico 15 - Tempo satisfação direito - acordo
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Gráfico 16 - Tempo satisfação do direito - sentença de
mérito
2013

2014

1,72

2,20

3,30

1,92
0,00

1,10

0,00
0,00

0,00
0,00

5,00

0,00

10,00

3,45

6,59

15,00

9,89

11,54

13,46
13,79

20,00

16,48

25,00

16,35

20,19
22,41

25,00

30,00

22,41

29,67

35,00

11,54

40,00

30,77

36,21

2012

0,00
Até 15º dia Entre 16º e Entre 31º e Entre 61º e Entre 91º e Entre 121º Entre 181º Entre 241º Entre 1 e
30º dia
60º dia
90º dia
120º dia e 180º dia e 240º dia e 365º dia dois anos

5. Constatações
Do estudo realizado, é possível apontar as seguintes constatações no juizado especial
de Janaúba/MG:
1) Quanto à natureza das ações propostas, os dados revelam que, dos oito tipos de
ações ajuizadas no juizado, predominam as ações de cobrança, executiva e a
indenizatória envolvendo a relação de consumo. O conjunto dessas ações totalizam
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quase 90% das ações que foram distribuídas. Os dados apontam que o juizado
especial cível de Janaúba/MG tem seguido uma tendência nacional de outros
juizados, que é receber um número significativo dessas ações, principalmente ações
envolvendo relação de consumo.
2) Quanto ao perfil da parte autora, mais de 70% são pessoas físicas, das mais
diversas categorias e classes sociais, como desempregados, donas de casa,
professores,

empregados

da

iniciativa

autônomos,

estudantes,

dentre

outros,

privada,
sendo

comerciantes,
indicativo

profissionais

que

pessoas,

independentemente da condição social e econômica, têm buscado o juizado para
efetivação de seus direitos.
3) O juizado atendeu em torno de 30% de pessoas jurídicas (empresas de pequeno
porte e microempresas) que, em sua maioria, ajuizaram ação de cobrança ou ação
executiva, para satisfação de seus créditos.
4) Nas causas de até 20 salários mínimos, 30% das pessoas contrataram advogados,
mesmo não estando obrigados. Se somado às causas acima de 20 salários mínimos,
o percentual de ações com advogado chega a 60%, fato que pode ser explicado pelo
número expressivo de advogados existentes na cidade que firmam contrato de risco
com as partes.
5) As pessoas jurídicas foram as principais demandadas no juizado especial cível de
Janaúba/MG, em torno de 62%, sendo que, nas ações envolvendo relação de
consumo, esse percentual chegou a quase 100% do total de ações ajuizadas.
6) Empresas de telefonia (média de 30%), instituições financeiras (média de 25%),
lojistas e microempresas (média de 22%) foram as principais demandadas nas ações
envolvendo relação de consumo, evidenciando que o juizado especial cível de
Janaúba/MG tem servido como instância garantidora dos direitos do consumidor.
7) Houve uma diminuição no número de ações ajuizadas no juizado especial cível de
Janaúba/MG, contrariando uma tendência nacional de aumento.
8) Quanto às audiências, observou-se que elas são realizadas, na forma una, em
prazo superior ao estabelecido na lei, mas num prazo inferior à média nacional, sem
comprometimento da prestação jurisdicional.
8) A média de feitos julgados no juizado especial cível de Janaúba/MG foi superior à
média de demandas ajuizadas, o que possibilitou uma constante diminuição no acervo
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processual, revelando que a produtividade no juizado é superior à média estadual e
nacional.
9) Quanto ao modo de resolução de conflitos, verificou-se que 60% dos processos
são finalizados através de acordos, sendo que nas relações de consumo o percentual
foi ainda maior (65%), estando bem acima da média estadual e nacional que é em
torno de 35% e 40%, respectivamente.
10) A boa perfomance do juizado na conciliação pode ser explicada pela atuação
proativa dos conciliadores, pela figura do coordenador da conciliação e pela fixação
na sentença de um valor para danos morais superior ao que, normalmente, é obtido
nos acordos.
11) O tempo para formalização dos acordos ou para prolação das sentenças de mérito
no juizado especial cível de Janaúba/MG é diminuto, sendo que mais de 80% dos
acordos e das sentenças foram expedidos, respectivamente, no lapso temporal de
120 dias e 180 dias.
12) O fato de as audiências de instrução e julgamento ocorrerem imediatamente às
audiências de conciliação, propiciou para que os processos tivessem uma tramitação
abreviada, já que as sentenças foram proferidas na própria audiência de instrução e
julgamento ou em data próxima, após a sua realização.
13) o percentual médio de recorribilidade das decisões no juizado especial de
Janaúba/MG (15%) é superior à média dos outros juizados do estado (6%), fato que
pode ser explicado em razão da maioria das partes estarem assistidas por advogados.
14) Quanto à efetividade, observou-se que 92% dos acordos firmados são cumpridos
pelas partes e que, desse total, apenas 8% precisam ser executados. Verificou-se
ainda que apenas 8% dos acordos não são cumpridos, ante a ausência de bens do
devedor para garantir execução. No que tange à sentenças de mérito procedente,
constatou-se que cerca de 85% das sentenças foram cumpridas, sendo que em torno
de 18% das sentenças precisaram ser executadas.
15) O tempo para satisfação do direito da parte no juizado especial cível de
Janaúba/MG foi razoável. Nos processos encerrados mediante conciliação, no lapso
temporal de 180 dias, mais de 80% dos ajustes foram cumpridos, tendo a parte
recebido o seu direito. Em se tratando do cumprimento da sentença de mérito, no
lapso temporal de 240 dias, mais de 70% das sentenças foram cumpridas.
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16) A partir desses dados, infere-se que o juizado especial cível de Janaúba/MG tem
contribuído para o acesso à justiça, proporcionando às pessoas que utilizam dos seus
serviços, num prazo razoável, a realização e concretização de seus direitos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A lei, genérica e abstratamente, estabelece regras de condutas que devem
por todos, serem observadas, sob pena de ser impossível a convivência em
sociedade. A lei a todos obriga, inclusive ao próprio Estado.
A CRFB/88, instrumento normativo de maior envergadura e importância no
ordenamento jurídico brasileiro, estabelece uma série de valores, como o direito à
vida, à saúde, à liberdade, à integridade física e moral, à igualdade, ao trabalho, ao
lazer, dentre tantos outros, indispensáveis para o resguardo da dignidade humana. Ao
Estado, como principal destinatário das diretrizes constitucionais, cabe a realização e
materialização dos direitos constitucionalmente previstos.
O texto constitucional não apenas prescreveu direitos e garantias
fundamentais, mas também ditou os meios para que o indivíduo possa alcançar a
realização de um interesse juridicamente protegido.
No art. 5º, inciso XXXV, da CFRB/88, está assegurado que nenhuma lesão ou
ameaça de direito escapará da apreciação do Poder Judiciário. Esse dispositivo
consagra o direito de acesso à justiça, concebido como verdadeira garantia
fundamental, através da qual pode-se reclamar do Estado tutela para um interesse.
Assim, toda vez que um direito for ameaçado, violado, descumprido, a parte lesada
poderá valer-se do direito de ação constitucionalmente previsto e acionar o Poder
Judiciário que funcionará como instância garantidora de direitos.
Através do exercício do direito de ação, pode-se provocar a atividade
jurisdicional do Estado, para que, por meio do processo, sejam apreciados os conflitos
de interesses que lhe são submetidos e, imperativamente, seja imposta uma decisão
que resolva os litígios, restabelecendo-se a ordem violada. O processo é instrumento
e mecanismo de pacificação social, pois, por meio dele, o Estado, com a participação
das partes, viabiliza e assegura direitos.
Para que o processo seja efetivo e cumpra a sua função social, é necessário
que todas as garantias processuais sejam observadas e, ainda, que as atividades nele
desenvolvidas não se delonguem demasiadamente no tempo, sob pena de se tornar
instrumento de injustiça.
O direito à duração razoável do processo foi elevado à garantia fundamental,
tendo sido introduzido pela EC nº 45/2004 no art. 5º, inciso LXXVIII, da CRFB/88, e
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impõe ao Estado o dever de prestar a tutela jurisdicional sem dilações indevidas, sob
pena de ter que indenizar eventuais prejuízos decorrentes.
Com base no princípio da duração razoável do processo, aquele que procura
as instâncias do judiciário para solucionar determinada questão tem o direito de
receber do Estado uma resposta em tempo abreviado, para que possa usufruir de
eventual resultado favorável do processo. A demora injustificada na prestação
jurisdicional traz sérios prejuízos para as partes, sociedade e para o próprio judiciário,
que fica desmoralizado e desacreditado.
Em que pese o dever do Estado, por diversos fatores, o judiciário não tem sido
efetivo na sua missão de distribuir justiça. A morosidade tem sido recorrente e tem
comprometido

sobremaneira

a

entrega da

prestação

jurisdicional. Fatores

econômicos, sociais, institucionais, normativos, dentre outros, têm impactado
negativamente nas atividades do judiciário.
É de se ressaltar que, nos últimos anos, algumas mudanças foram
implementadas com o objetivo de dar maior eficiência e efetividade na atividade
jurisdicional. Foram introduzidas várias alterações na legislação processual, a
exemplo da criação da súmula vinculante, dos institutos da repercussão geral e dos
recursos repetitivos e, mais recentemente, a aprovação do NCPC. Foram também
estabelecidas metas pelo CNJ, instituídos os juizados especiais, bem como os meios
alternativos de solução de conflitos, como a arbitragem, dentre outros. Em que pese
as alterações introduzidas, a morosidade ainda é realidade no judiciário.
Os juizados especiais, por exemplo, foram criados especificamente para
receber causas de pequeno valor ou de pouca complexidade e para atender pessoas
que estavam fora do sistema tradicional de jurisdição estatal. Com rito simplificado,
informal e predominantemente oral, pretendeu-se com os juizados entregar uma
prestação jurisdicional célere, tempestiva e que proporcionasse às partes um
resultado efetivo.
Passados mais de 19 anos desde a edição da Lei nº 9.099/95, a constatação
que se tem, na maioria dos juizados especiais cíveis brasileiros, é que a morosidade
também faz parte desse sistema especial de jurisdição. A falta de infraestrutura
adequada, a insuficiência de juízes e servidores, a inobservância do rito processual
traçado na lei dos juizados, o ajuizamento excessivo de demandas repetitivas
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envolvendo, principalmente, relação de consumo, dentre outros fatores, têm
comprometido a prestação jurisdicional nos juizados.
É de se registrar a inegável importância dos juizados na efetivação de direitos.
Por meio deles milhares de pessoas buscam e recebem tutela para causas de
pequeno valor ou pouca complexidade que, apesar dessas características, não
significam que são menos importantes. No juizado especial cível de Janaúba/MG,
onde foi realizada a pesquisa de campo objeto dessa dissertação, constatou-se que o
jurisdicionado tem recebido uma resposta satisfatória, efetiva e tempestiva, podendose afirmar que o órgão tem cumprido sua missão de distribuir e ampliar o acesso à
justiça. Questões envolvendo relação de consumo, ações de cobrança, ação
executiva, que são matérias recorrentes nos juizados em geral, são julgadas em
tempo abreviado, em razão da conciliação ser trabalhada como principal forma de
solução do litígio, a audiência de instrução e julgamento ser realizada imediatamente
à audiência de conciliação e no órgão existirem servidores e estrutura adequada para
prestação jurisdicional.
Contudo, a realidade encontrada neste juizado não é a mesma de muitos
juizados cíveis do restante do país, que carecem de melhorias estruturais, de recursos
materiais e humanos, dentre outras questões, para que possam proporcionar o efetivo
acesso à justiça.
Nesse contexto, para ampliação do acesso à justiça e para que a prestação
jurisdicional se dê em tempo razoável, é importante que haja investimentos públicos
para estruturação e modernização do judiciário, especialmente, para melhoria das
instalações físicas e dos recursos de informática, bem como do capital humano, dentre
outros aspectos. Fortalecer o judiciário, sobretudo, os juizados especiais, que foram
idealizados para ampliação do acesso à justiça, é medida que se impõe para que a
distribuição de justiça seja de fato efetiva.
Sob outro enfoque, embora o texto constitucional assegure a “inafastabilidade
de jurisdição”, é preciso ter em mente que o judiciário não é a única instância para
solução de conflitos e tutela de direitos. Cabe ao Estado incentivar as vias alternativas
existentes. Nesse caso, o estímulo à utilização da arbitragem, mediação e conciliação
é de suma importância para a efetivação do direito de acesso à justiça, já que são
meios comprovadamente eficazes e efetivos na solução de conflitos.
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Com efeito, o direito de acesso à justiça compreende o direito de se valer dos
órgãos jurisdicionais, mediante o processo, cuja tramitação deverá se dar num tempo
razoável, mas significa também a utilização de outros mecanismos alternativos para
solução de conflitos. Seja qual for a via escolhida pelo interessado para fazer valer
seus direitos, é dever do Estado garantir que o direito afirmado seja apreciado de
forma adequada.
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