
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 

FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

  

 

 

 

 

 

O PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO: 

propostas para sua concretização nas demandas cíveis 

 

 

 

FREDERICO AUGUSTO LEOPOLDINO KOEHLER 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

Área de concentração: Neoconstitucionalismo 

 

 

RECIFE 

2008 

  



 

FREDERICO AUGUSTO LEOPOLDINO KOEHLER 

 

 

 

 

 

 

O PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO: 

propostas para sua concretização nas demandas cíveis 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Direito da Faculdade de Direito do Recife / Centro de 
Ciências Jurídicas da Universidade Federal de 
Pernambuco, como requisito parcial para obtenção do grau 
de Mestre em Direito. 

 
Área de Concentração: Neoconstitucionalismo. 
 
Orientador: Professor Doutor Francisco Ivo Dantas 
Cavalcanti. 

      
 

 

 

 

 

 

 

RECIFE 

2008 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koehler, Frederico Augusto Leopoldino   

   O princípio da razoável duração do processo: 
propostas para sua concretização nas demandas cíveis / 
Frederico Augusto Leopoldino Koehler. – Recife : O 
Autor, 2008.    

  207 folhas.  
 
  Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de 

Pernambuco. CCJ. Direito, 2008. 
 
  Inclui bibliografia. 
 
  1.  Processo civil - Brasil. 2. Prazos (Direito) - Brasil. 

3. Direito processual civil - Brasil. 4. Acesso à justiça. 5. 
Direitos e garantias individuais.  6. Devido processo 
legal.  7. Direitos fundamentais - Brasil. 8. Princípio 
constitucional - Brasil. 9. Tutela jurisdicional. 10. 
Indenização - Pagamento - Brasil. 11. Reforma do Poder 
Judiciário - Emenda Constitucional nº 45/2004 - Inciso 
LXXVIII. I. Título.  
        
       342.7 CDU (2.ed.) UFPE 
       347.8105 CDD (22.ed.) 

BSCCJ2008-011 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais, Dieter e Pepe,  
e à minha eterna amada Luciana, 

por tudo que representam para mim. 
 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 
 
 

 Agradeço aos professores do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito do 
Recife, especialmente à Dra. Margarida Cantarelli e ao Dr. André Vicente Pires Rosa, pela 
excelência no exercício do magistério.  

Gostaria de agradecer também ao meu orientador, Prof. Dr. Ivo Dantas, por sua 
constante solicitude, pela confiança em mim depositada, e por sempre ter me apoiado nessa 
árdua empreitada.  

Aos eminentes Professores Bruno Galindo, Edilson Pereira Nobre Júnior, Francisco de 
Queiroz Cavalcanti, Leonardo José Carneiro da Cunha e Sérgio Torres Teixeira, juristas de 
valor inigualável e exemplos a serem seguidos, por todas as sugestões, correções, indicações 
bibliográficas e pelo tempo que me dispensaram. 
 Ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por possibilitar a clausura necessária à 
preparação desta dissertação. 
 Ao Deutscher Akademischer Austausch Dienst - DAAD, pela bolsa de estudo que 
propiciou minha estada na Alemanha no inverno de 2007, ocasião em que pude conhecer a 
inspiradora Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, realizar pesquisas e adquirir obras 
fundamentais para a elaboração deste trabalho. 
 À biblioteca da Justiça Federal de Pernambuco, na pessoa de Lourdinha, e ao Centro 
de Atendimento ao Juiz Federal, pelas incontáveis pesquisas, obras e artigos enviados com 
pontualidade e desvelo.  
 Aos funcionários do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito do Recife, 
máxime a Josi e Carminha, sempre tão ocupadas com seus inúmeros afazeres, mas 
desdobrando-se para atender a todos com esmero e dedicação. 
 Aos colegas Juízes Federais, pelo convívio estimulante, em especial Francisco 
Antônio de Barros e Silva Neto, amigo por quem nutro elevada admiração, e em cuja valiosa 
biblioteca tornei-me presença freqüente.  

Aos servidores da Justiça Federal de Pernambuco, por permitirem, com seu árduo 
labor, que os magistrados também tenham tempo para se dedicarem aos estudos. 
 À Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, pela gentil acolhida no momento da 
defesa. 

A todos os meus amigos, pelo apoio que me foi dado, mesmo de forma inconsciente. 
Foram importantíssimos até quando não tenham sequer suspeitado disso.  

A meus pais, Dieter e Pepe, exemplos em que sempre me espelhei. Todas as minhas 
conquistas são fruto da educação por vocês carinhosamente ministrada. 

Por fim, registro minha inefável gratidão à querida Luciana, pela capacidade inata de 
me fazer feliz, tornando doces os momentos mais amargos, por seu amor incondicionado e 
por ser a maior incentivadora dos meus sonhos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Acho que o Estado tem o dever de manter 
uma Justiça que funcione tão bem como o 
serviço de luz, de polícia, de limpeza ou 
qualquer outro.” 
 
(Trecho do voto vencido do Min. Aliomar 
Baleeiro no RE 70.121-MG, julgado em 
13/10/1971 pelo Plenário do STF) 

 
 

 

 

 



 

RESUMO 
 
 

KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino. O princípio da razoável duração do processo: 
propostas para sua concretização nas demandas cíveis. 2008. f. 207. Dissertação de Mestrado 
– Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife. 
 
 
A dissertação analisa o princípio da razoável duração do processo, sua evolução histórica e as 
conseqüências de sua inclusão na Constituição Federal de 1988. Busca-se a delimitação do 
conceito, examinando-se, para tanto, os elementos de objetivação adotados pelo Tribunal 
Europeu de Direitos Humanos e sua influência nas diversas cortes que tratam da matéria. 
Aborda-se a responsabilidade do Estado pelos danos oriundos da demora excessiva dos 
processos e suas peculiaridades, bem como a possibilidade de acionamento da Administração 
Pública brasileira no âmbito interno e perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A 
importância dos diagnósticos baseados em estatísticas é destacada, ressaltando-se a 
deficiência do Brasil nessa seara e a necessidade urgente de avanços. O desprestígio da 
primeira instância, a ineficácia dos seus julgados e o excesso de recursos são indicados como 
algumas das principais causas da demora na prestação jurisdicional. Por fim, formulam-se 
propostas para a concretização do direito fundamental à razoável duração do processo nas 
demandas cíveis, nomeadamente: o efeito meramente devolutivo como regra geral nas 
apelações, o depósito prévio do valor da condenação ou do bem controvertido como requisito 
de admissibilidade desse meio de impugnação, a vedação de recurso para impugnação de 
valor ínfimo, a extinção da remessa necessária, a extensão do crime de desobediência aos 
servidores públicos e a instituição da prisão civil por contempt of court. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Razoável duração do processo. Responsabilidade do Estado. Processo 
civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino. The right to a fair trial in reasonable time: 
proposals for its effective realization on civil trials. 2008. f. 207. Master Degree – Centro de 
Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife. 

 
 
This dissertation analyses the principle that guarantees the right to a fair trial in reasonable 
time, its historical evolution and the consequences of its inclusion in the Constitution of the 
Federative Republic of Brazil, 1988. The delimitation of the concept is sought, examining, 
therefore, the elements adopted by the European Court of Human Rights and the many 
national and local courts that deal with this subject. The author examines the State’s liability 
for the damages caused by the excessive delay of trials and its peculiarities, and also the 
possibility of suing the Brazilian Public Administration before the national courts and the 
Inter-American Court of Human Rights. The relevance of the diagnosis based on statistics is 
emphasized, pointing the deficiency of Brazil in this area and the urgent need for advances. 
The undermeaning of inferior jurisdiction, the inefficiency of its judgments and the excess of 
appeal reviews are indicated as the more important causes of delay in judgment. At last, the 
author formulates proposals towards the effective realization of the fundamental right to a fair 
trial in reasonable time in civil procedures, namely: the absence of supersedeas as general rule 
in appeals, the previous deposit of the condemnation value or the litigious property as appeal 
requirement, the prohibition of appeals in small claims, the extinction of the compulsory 
double degree of jurisdiction, the extension of the punishment for civil disobedience to the 
public officers and the introduction of the civil arrest by contempt of court. 
 
 
KEY-WORDS: Fair trial in reasonable time. State liability. Civil procedures.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A morosidade processual não é novidade dos tempos modernos; ao contrário, 

constitui-se em problema que vem atormentando as sociedades humanas desde tempos 

imemoriais1. A título exemplificativo, observa-se que o Imperador Carlos Magno, como 

solução para a referida questão, nos idos do século VIII, editou a Disposição Capitular 775, 

com o seguinte teor: “Quando o Juiz demorar a proferir a sentença, o litigante deverá instalar-

se em casa dele e aí viverá, de cama e mesa à custa dele”2. São bastante conhecidas as 

admoestações do filósofo Francis Bacon (séc. XVI) – “se a injustiça das sentenças as torna 

amargas, as delongas as fazem azedas”3 –, do Conselheiro Jean de la Bruyère (séc. XVII) – “a 

demora na administração da justiça constitui, na verdade, pura denegação de justiça!” –, de 

Goethe (fim do séc. XVIII) e de Shakespeare (séc. XVI) sobre a lentidão alarmante do 

funcionamento dos órgãos da justiça4.    

O chamado por uma aceleração do processo civil já tem séculos de existência na 

Europa. A despeito das inúmeras simplificações criadas ao longo do tempo, a duração do 

processo permanece como uma preocupação crucial nas legislações dos séculos XIX e XX5. 

Reconhece-se atualmente que o problema da lentidão em matéria processual tem séculos de 

existência, mas a sociedade passou a estar plenamente consciente dessa situação e de suas 

graves conseqüências apenas a partir dos anos oitenta do século vinte6.  

Registre-se que tal fenômeno não ocorre apenas no Brasil, sendo preocupação corrente 

nos mais diversos ordenamentos jurídicos, em função do número galopante de demandas e da 

                                                           
1 ARMELIN, Donaldo. Acesso à justiça. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, 
v. 31, jun. 1989, p. 172-173, afirma que a questão sempre desafiou a argúcia e o talento dos cientistas do 
processo e dos legisladores, citando a antiga bula Clementina Saepe como exemplo apto a demonstrar a longa 
data do problema da morosidade na prestação jurisdicional. Consoante MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas 
de direito processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 369, a referida bula foi editada pelo Papa 
Clemente V, no início do século XIV, para criar um rito simplificado em resposta às queixas de lentidão no 
processo canônico. 
2 Vide o discurso do Presidente do Conselho Distrital de Coimbra, Sr. Daniel Andradre, proferido na Sessão 
Solene dos 80 anos da Ordem dos Advogados Portugueses. Disponível em:  
<http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=31559&idsc=49090&ida=49100>. Acesso em: 
05 jun. 2007. 
3 SIDOU, J. M. Othon. Processo civil comparado: histórico e contemporâneo. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1997, p. 298. 
4 TUCCI, José Rogério Cruz e. Tempo e processo: uma análise empírica das repercussões do tempo na 
fenomenologia processual civil e penal. São Paulo: RT, 1997, p. 15-16. 
5 BRUNS, Rudolf. Die Frist als gesegtzgeberisches Mittel der deutschen Zivilprozessreform zur Beschleunigung 
der Verfahren. In: TARZIA, Giuseppe (a cura di). Studi in Onore di Enrico Tullio Liebman. Volume primo. 
Milano: Dott A. Giuffrè, 1979, p. 123.    
6 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 369, 
nota 2. 



 12

conseqüente elevação da carga de trabalho do Poder Judiciário em todo o globo7. 

Exemplificandi gratia, leia-se o seguinte trecho de artigo de Luke Nottage sobre as reformas 

do processo civil no Japão: “A demora tem sido citada repetidamente como um grande 

desestímulo à litigância no Japão. No entanto, esse tem sido também um problema de longa 

data em outras democracias complexas e industrializadas” (tradução nossa)8.  

Cândido Rangel Dinamarco chama a atenção para o fato de que, no direito moderno, a 

angústia da longa espera pela efetivação do direito perseguido é um dos principais fatores de 

desprestígio do Poder Judiciário, e que acelerar os resultados do processo é quase uma 

obsessão nas modernas especulações sobre a atividade jurisdicional. O autor cita o mestre 

italiano Vincenzo Vigoritti, que enxerga o binômio custo-duração como o eixo em torno do 

qual gravitam todos os males da justiça contemporânea, e ainda Carnelutti, segundo o qual o 

tempo é um inimigo do direito, contra o qual o juiz deve travar uma guerra sem tréguas9. 

Contudo, em terras brasileiras a situação ocorre com maior gravidade, diante da 

amplamente reconhecida demora na tramitação processual10, sendo comum que um processo 

perdure entre dez e quinze anos até o seu desfecho11. A excessiva morosidade na entrega da 

prestação jurisdicional no Brasil foi diagnosticada em estudos como o “Brazil Making Justice 

Count”, do Banco Mundial12, e “A Justiça em números: indicadores estatísticos do Poder 

Judiciário Brasileiro”, do Conselho Nacional de Justiça13. 

                                                           
7 Sobre o ponto, vale a pena conferir: MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual (oitava 
série). São Paulo: Saraiva, 2004, p. 2-3. O autor chama a atenção para a morosidade na Itália, Japão, Inglaterra e 
Estados Unidos, com base em relatos de doutrinadores e juristas dos países em questão e das recentes reformas 
elaboradas pelos mesmos. Ainda acerca dessa matéria, vide: MORELLO, Augusto M. Las reformas del proceso 
civil en Europa. In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). Estudos de Direito Processual Civil: homenagem 
ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. São Paulo: RT, 2005, p. 755-760. O jurista cita que “em todos os 
lados existe um franco repúdio ou mau humor a respeito da duração das controvérsias”, comentando as reformas 
processuais na Alemanha, Áustria, Bélgica, Reino Unido, França, Itália, Lituânia, Hungria e Japão, com a meta 
comum de redução do tempo de tramitação dos processos. 
8 No original: “Delay has been cited repeatedly as a major disincentive to litigating in Japan. However, this has 
also been a longstanding problem in other complex industrialized democracies”. NOTTAGE, Luke. Civil 
Procedure Reforms in Japan: The Latest Round. Ritsumeikan Law Review, n. 22, p. 81, 2005. Disponível em: 
<http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/rlr22/NOTTAGE.pdf>. Acesso em: 2 dez. 2006. 
9 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do Código de Processo Civil. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, 
p. 140. 
10 Acerca do aumento expressivo do número de recursos pendentes de julgamento no STF e no STJ, vide as 
notícias constantes na Revista Consultor Jurídico, sob os títulos “Mais trabalho: número de processos 
recebidos no STJ aumenta 30%” e “Número que cresce: Supremo termina semestre com 2,6 mil processos a 
mais”, disponíveis respectivamente em <http://conjur.estadao.com.br/static/text/46060,1> e 
<http://conjur.estadao.com.br/static/text/45962,1>. Acesso de ambas em: 07 jul. 2006. 
11 ALVES, Léo da Silva. Reforma do Judiciário: a solução que não vem. Revista Jurídica Consulex, Brasília, 
ano VII, n. 167, p. 12, dez. 2003. 
12 WORLD BANK. Brazil Making Justice Count: Measuring and Improving Judicial Performance in Brazil. 
2004. 
13 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. A Justiça em números: indicadores estatísticos do Poder Judiciário 
Brasileiro. Disponível em: 
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Não é novidade que o Brasil atravessa uma crise geral das instituições, marcada, como 

não poderia deixar de ser, por uma crise do sistema judiciário, caracterizada essencialmente 

pela lentidão na entrega da prestação jurisdicional e pela falta de efetividade das decisões 

judiciais. Essa situação gera descrença no monopólio da jurisdição pelo Estado, com o 

conseqüente surgimento de instâncias paraestatais de resolução de conflitos, tais como 

quadrilhas de traficantes de entorpecentes14, milícias armadas que cobram pela oferta de 

segurança etc. 

Retratando esse quadro, leia-se o relatado no Pacto de Estado em favor de um 

Judiciário mais rápido e republicano15: 

 
Poucos problemas nacionais possuem tanto consenso no tocante aos diagnósticos 
quanto a questão judiciária. A morosidade dos processos judiciais e a baixa eficácia 
de suas decisões retardam o desenvolvimento nacional, desestimulam investimentos, 
propiciam a inadimplência, geram impunidade e solapam a crença dos cidadãos no 
regime democrático. 
 

A gravidade da questão é muito bem exposta por Orlando Venâncio dos Santos 

Filho16:  

 
Uma constatação se impõe: ou o Direito Processual Civil evolui mais rapidamente, 
de forma a responder aos reclamos e anseios da maioria da sociedade que clama por 
uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva, ou corre-se o risco do retorno, de 
forma conturbada, à justiça privada, com conseqüências imprevisíveis, inclusive, 
para a manutenção do Estado de Direito Democrático. 
 

As pesquisas demonstram que a morosidade do trâmite processual é o fator de maior 

influência na imagem negativa do Poder Judiciário perante o jurisdicionado, minando a 

confiança que o cidadão deposita na Justiça17. Essa quebra da credibilidade do Poder 

Judiciário resulta precisamente das conseqüências do retardamento da prestação jurisdicional, 

pois o atraso excessivo impede que o processo proveja a quem tenha um direito, tudo aquilo a 

que faça jus.  

                                                                                                                                                                                     
<http://www.cnj.gov.br/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=97&Itemid=245>. Acesso em: 
20 maio 2006. 
14 Nesse sentido, confira-se recente notícia, segundo a qual comerciantes e moradores de bairros dominados pelo 
tráfico recorrem aos “tribunais” do Primeiro Comando da Capital - PCC, que “julga” pequenas dívidas, furtos e 
até briga de marido e mulher. SIQUEIRA, Chico. Novas escutas revelam que “tribunais” do PCC julgam até 
“pequenas causas”. O Estado de São Paulo, São Paulo, Metrópole, 17 fev. 2008. Disponível em: 
<http://txt.estado.com.br/editorias/2008/02/17/cid-1.93.3.20080217.1.1.xml>. Acesso em: 17 fev. 2008. 
15 Pacto de Estado em favor de um Judiciário mais rápido e republicano. Documento assinado pelos Chefes 
dos três Poderes em 15/12/2004. Em anexo, os projetos relativos à Reforma da Legislação Processual brasileira, 
apresentados para debate no Congresso Nacional. Brasília-DF: 2005, p. 1. 
16 SANTOS FILHO, Orlando Venâncio dos. A dogmatização da ampla defesa: óbice à efetividade do processo. 
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005, p. 174. 
17 VITOVSKY, Vladimir Santos. Morosidade e suas vicissitudes: desafios para a avaliação da produtividade do 
juiz federal. In: Administração da Justiça Federal: Concurso de Monografias - 2004. Série Monografias do 
CEJ, v. 10. Brasília-DF: CJF, 2005, p. 191. 
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Para piorar a situação, a demora do processo prejudica principalmente aqueles que não 

têm condições de aguardar uma solução demorada da lide e têm maior premência na obtenção 

dos seus direitos. Note-se, a propósito, como afirma Joaquim Falcão18, que o desafio atual da 

doença que aflige o Poder Judiciário do Brasil não está no input, mas sim no output. Isso 

porque o problema essencial não é mais o ingresso dos conflitos na Justiça, mas sim o seu 

término, por meio da resolução dos mesmos em tempo razoável.    

A sociedade, em reação ao quadro esboçado, vem manifestando anseios crescentes por 

mudanças, como se percebe pela recente aprovação da Reforma do Poder Judiciário (Emenda 

Constitucional nº 45/2004), cujo objetivo primordial é a promoção da celeridade processual. 

O ápice da referida emenda foi justamente a inclusão do inciso LXXVIII no artigo 5º da Carta 

Magna, prevendo 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”, sendo 

a duração razoável do processo, com efeito, o tema central da dissertação. 

Este trabalho será iniciado com algumas considerações sobre a contraposição entre 

celeridade processual e segurança jurídica, seguindo-se uma análise da evolução histórica da 

duração razoável do processo e de sua inclusão no ordenamento jurídico brasileiro, além das 

conseqüências da sua constitucionalização e os efeitos da sua violação, dentre outras questões 

de relevo conectadas ao tema. Posteriormente, delimitar-se-á a extensão do princípio da 

duração razoável do processo, examinando os diversos critérios para sua determinação. 

Referido mister será levado a termo por meio do estudo acurado do Direito Comparado, 

máxime da jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos – TEDH19, da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, do Tribunal Constitucional da Espanha e da Justiça 

italiana20. Será estudada, ainda, a possibilidade de ajuizamento de ação indenizatória contra o 

                                                           
18 FALCÃO, Joaquim. Acesso à Justiça: diagnóstico e tratamento. In: Justiça: Promessa e Realidade: o acesso 
à justiça em países ibero-americanos (organizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB). Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1996, p. 272-273. 
19 A opção pelo estudo de julgados do TEDH se deve às suas décadas de experiência no julgamento dessa 
matéria e à grande influência exercida pela Corte perante todos os Tribunais que julgam causas relativas a 
direitos humanos, não só na Europa, mas também no restante do mundo, como, v.g., a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. Sobre o ponto, vide NICOLITT, André Luiz. A Duração Razoável do Processo. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 4-5. 
20 Como será analisado de forma pormenorizada no momento oportuno, a Itália foi condenada por diversas vezes 
pelo TEDH ao pagamento de indenizações por danos morais e patrimoniais, em virtude de repetidas violações à 
duração razoável do processo. Em conseqüência disso, modificou-se a Constituição Italiana e editou-se uma lei 
prevendo e regulamentando a possibilidade de requerimento de indenização perante as cortes italianas, norma 
essa conhecida como “Legge Pinto”, devido ao nome de um dos congressistas que a propôs. Cf. HOFFMAN, 
Paulo. Razoável Duração do Processo. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 52-53. Sobre a história detalhada da 
experiência italiana e a evolução jurisprudencial do TEDH em relação à duração excessiva do processo na Itália, 
vide PETROLATI, Franco. I tempi del processo e l’equa riparazione per la durata non ragionevole (la c.d. 
«legge Pinto»). Milano: Giuffrè, 2005, p. 6-10. 
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Brasil no âmbito interno e também perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos21. 

Por opção metodológica, o enfoque da dissertação se dá no processo civil, a despeito da 

inegável relevância da problemática em estudo nos processos de cunho criminal e 

administrativo. 

É importante destacar que a mera condenação do Estado em indenizações pela demora 

processual não gerará, de per se, um processo justo e sem dilações indevidas. Contudo, 

referidas condenações são imprescindíveis como instrumento de pressão para que o Poder 

Público busque a efetiva aceleração do trâmite processual. A título de exemplo, merecem 

ênfase as diversas atitudes adotadas pelo Brasil em prol das pessoas com deficiências mentais, 

em virtude do julgamento do caso Ximenes Lopes pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, conforme será analisado em tópico próprio. Em complementação a isso, serão 

propostas algumas alterações legais para a aceleração do processo, especialmente sob o 

prisma do fortalecimento da sentença proferida em processos civis22. 

Ressalte-se que reformas legislativas não são a panacéia para todos os males que 

afligem a atividade jurisdicional, bastando observar a diversidade de fatores geradores de 

atraso no serviço forense, dentre eles os institucionais, os de ordem técnica e subjetiva e os 

derivados da insuficiência material23. Modificações na norma processual não irão, verbi 

gratia, resolver a problemática da existência de localidades com varas responsáveis por 

milhares de processos, enquanto outras varas respondem por um número bem inferior. Esse é 

um típico problema de desorganização judiciária24. O mesmo se diga de um juizado que, de 

tão abarrotado de processos, tem pauta livre para marcação de audiências apenas dois anos 

após o ajuizamento da ação. Entretanto, tais assertivas não devem conduzir à idéia 

desanimadora de que para nada serve a alteração da norma25.  

                                                           
21 Faz-se mister enfatizarmos que é inadmissível a mera transposição acrítica de conceitos, categorias, teorias 
jurídicas e institutos alienígenas para o ordenamento jurídico brasileiro, devendo o estudo do direito comparado 
ser sempre acompanhado da consideração das peculiaridades culturais, históricas, econômicas e sociais de cada 
país. Cf., dentre outros, KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os 
(des)caminhos de um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sergio Fabris, 2002, p. 51-57; MOREIRA, 
José Carlos Barbosa. Temas de direito processual (oitava série). São Paulo: Saraiva, 2004, p. 7-10. 
22 LASPRO, Oreste Nestor de Souza. Duplo Grau de Jurisdição no Direito Processual Civil. São Paulo: RT, 
1995, p. 115, indica o desprestígio da primeira instância, resumindo-se a atividade do magistrado a quo à coleta 
de prova e à apresentação de simples opinativo sobre a matéria de direito. 
23 Consoante a conhecida lição de TUCCI, José Rogério Cruz e. Tempo e processo: uma análise empírica das 
repercussões do tempo na fenomenologia processual civil e penal. São Paulo: RT, 1997, p. 99-110. 
24 Cf. VARGAS, Jorge de Oliveira. A garantia fundamental contra a demora no julgamento dos processos. In: 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, WAMBIER, Luiz Rodrigues, GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel, FISCHER, 
Octávio Campos e FERREIRA, William Santos (coord.). Reforma do Judiciário: Primeiros ensaios críticos 
sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: RT, 2005, p. 346-347. 
25 Cf. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual (oitava série). São Paulo: Saraiva, 2004, p. 
10, onde o jurista afirma que a norma nem é impotente, nem onipotente, sendo um erro desdenhar por questão de 
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Por não ser possível, na seara limitada desta dissertação, discutir-se a integralidade das 

causas geradoras da morosidade processual, bem como suas possíveis soluções, tornou-se 

imprescindível o corte gnoseológico, com a conseqüente limitação do estudo às sugestões de 

aceleração do processo com base no fortalecimento da sentença cível. Justifica-se, assim, a 

opção metodológica adrede mencionada26.   

Como já foi dito, a sentença, na maioria dos casos, convolou-se em mero ponto de 

passagem para os tribunais. Não é raro observar-se, na atuação cotidiana na magistratura 

federal, a existência de causídicos cujo objetivo é a prolação de sentença de forma célere, 

pouco importando se a decisão é pela procedência ou improcedência do pedido, à medida em 

que, quase indubitavelmente, segue-se ao julgado a interposição de apelação por uma das 

partes, e o processo resta decidido apenas nas instâncias superiores27. 

Com isso, almeja-se contribuir para a discussão sobre um tema tão palpitante e de 

tamanha relevância social, e para a formulação de alternativas processuais para a aceleração 

do processo, mesmo tendo ciência de que a indenização dos danos ocasionados pela 

morosidade processual e as reformas legais são apenas os primeiros passos na direção de um 

processo com duração razoável, e que um futuro áureo para a prestação jurisdicional no Brasil 

só chegará com uma completa mudança de mentalidade dos operadores jurídicos e com a 

efetiva vontade política dos governantes, para a realização dos investimentos que permitam ao 

Poder Judiciário desincumbir-se à plenitude de seu mister constitucional.     

                                                                                                                                                                                     
princípio de reformas legislativas. Se a modificação normativa não tivesse qualquer relevância, tanto uma 
reforma boa como uma ruim deixariam as coisas exatamente onde estão, o que não é verdadeiro.   
26 Com fartos subsídios sobre a escolha e delimitação de temas em trabalhos científicos e sobre como realizar 
pesquisas científicas, cf.: ADEODATO, João Maurício. Bases para metodologia da pesquisa em direito. Revista 
do Instituto dos Advogados de Pernambuco, v. 1, n. 2. Recife: Instituto dos Advogados de Pernambuco, p. 13-
39, 1998. 
27 Nesse exato sentido, cf. JOBIM, Nélson Azevedo. As Tendências do Poder Judiciário no Brasil e no 
mundo. Conselho da Justiça Federal e Centro de Estudos Judiciários. Série Pesquisas do CEJ, v. 14. 
Brasília-DF: CJF, 1997, p. 13. 
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CAPÍTULO I - EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO  DO 

PROCESSO E SUA INCLUSÃO NO BRASIL  

 

 

1.1. Considerações sobre o “duelo” entre celeridade processual e segurança 

jurídica 

 

 

Desde os albores do estudo do processo, existem duas correntes doutrinárias: uma que 

prioriza a salvaguarda das garantias processuais e outra que pugna por uma maior 

eficiência/celeridade do processo. É o antiqüíssimo “duelo” tempo versus processo28. 

 O referido embate permanece incontestavelmente atual, como adverte Gabriel de 

Oliveira Zéfiro29: 

 
A busca por uma proporcionalidade razoável entre a necessidade de amadurecer a 
decisão pelo exercício da defesa da forma mais ampla possível e o aumento da 
velocidade na efetivação da tutela jurisdicional, será, sem dúvida, o desafio da 
ciência processual do início deste novo século. 
 

Nesse sentido, Barbosa Moreira chama a atenção para a grande dificuldade, quase 

impossibilidade, de conciliar de modo perfeito o ideal da celeridade processual e a 

preservação de certas garantias processuais. Segundo o autor, há que se ponderar a norma do 

inciso LXXVIII (razoável duração do processo) e a do inciso LV (contraditório e ampla 

defesa) do art. 5º da Constituição Federal30. Seguindo essa senda, Luiz Guilherme Marinoni e 

Sérgio Cruz Arenhart destacam que a busca de decisões justas bate de frente contra a urgência 

por respostas rápidas: “se o primeiro objetivo exige tempo, o segundo escopo impõe a 

restrição desse elemento”31. 

Francesco Carnelutti32 chega a admitir, com pessimismo, que o slogan da justiça 

rápida e segura contém uma contradictio in adjecto, pois se a justiça é segura, não é rápida, e 

se é rápida, não é segura. 

                                                           
28 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Da Duração Razoável do Processo. Revista Dialética de Direito Processual, 
n. 34. São Paulo: Dialética, jan. 2006, p. 53. 
29 ZÉFIRO, Gabriel de Oliveira. O Direito à Razoável Duração da Demanda. In: ANDRADE, André Gustavo 
Corrêa de (org.). A Constitucionalização do Direito: a Constituição como Locus da Hermenêutica Jurídica. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 370. 
30 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 377. 
31 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manuel do Processo de Conhecimento. São 
Paulo: RT, 2006, p. 584. 
32 Apud GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de aceleração do processo. São Paulo: Lemos & Cruz, 
2003, p. 40. 
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Faz-se necessário manifestar a discordância do sustentado nesta dissertação com 

relação aos autores que contrapõem de forma absoluta e incontornável os dois conceitos. É 

imprescindível – sendo este um dos pontos nucleares do processo – buscar-se uma ponderação 

entre os valores apontados. 

Sob esse prisma, confira-se o ensinamento de Samuel Miranda Arruda33, ao afirmar 

que:  

 
À partida, não deve, contudo, haver contraposição entre eficiência e justiça material. 
Estes são valores que se influenciam reciprocamente, sendo mesmo falsa a visão que 
toma como inteiramente antônimos a eficiência e as garantias processuais, pois a 
primeira (a eficiência da justiça e dos procedimentos) é precisamente uma das 
garantias a serem observadas. A correta observância dos direitos 
constitucionalmente assegurados às partes não exclui, antes pressupõe, uma eficiente 
atuação da Justiça.   
 

Em verdade, o antagonismo entre celeridade processual e segurança jurídica é apenas 

aparente, e o que garantirá a aplicação da justiça ao caso concreto, ao fim e ao cabo, é o 

equilíbrio entre ambos34. Deve o legislador, portanto, colocar os dois princípios em uma 

balança, sopesando-os com prudência, para que não exista, de um lado, celeridade excessiva, 

que pode gerar injustiça na decisão, e, de outro, uma perpetuação de discussões e recursos, 

que prolonguem indefinidamente a prestação da justiça35.   

Não se pode perder de vista, por exemplo, que o direito das partes a um fair hearing 

exige um sistema eficiente de publicação das decisões, prazos suficientes para apresentação 

dos argumentos de cada uma das partes, o direito à prova e à impugnação das provas 

adversas, bem como o direito de impugnar as decisões judiciais por meio de recursos36. Tudo 

isso demanda um determinado espaço de tempo, além do próprio período de reflexão do 

magistrado para proferir a decisão. Assim, o processo justo não é necessariamente o que é 

mais célere, mas sim aquele no qual há o mais fino equilíbrio entre o tempo requerido e a 

segurança jurídica obtida. Em suma, não se pode confundir duração razoável do processo com 

rapidez a todo custo, sob pena de pôr-se em risco a segurança jurídica e a própria justiça das 

decisões37. Exemplo disso são os regimes ditatoriais, onde a prestação jurisdicional 

                                                           
33 ARRUDA, Samuel Miranda. O Direito Fundamental à Razoável Duração do Processo. Brasília-DF: 
Brasília Jurídica, 2006, p. 110. 
34 ANNONI, Danielle. Direitos humanos e acesso à justiça no direito internacional. Curitiba: Juruá, 2003, p. 
82-83. 
35 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 4. ed. Colección: Maestros del Derecho 
Procesal, n. 1. Montevideo: B de F, 2002, p. 141-142. 
36 CAPPELLETTI, Mauro. Problemas de reforma do processo civil nas sociedades contemporâneas. Revista de 
Processo, a. 17, n. 65, jan./mar. 1992, p. 129-130. 
37 SANTANA, Alexandre Ávalo. A reforma processual sob o prisma de um novo preceito constitucional 
(razoável duração) e a concepção sistemática do processo. Informativo Jurídico Consulex, Brasília, a. XXI, n. 
26, p. 13, 2 de julho de 2007. 
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(especialmente a criminal) é prestada de forma bastante rápida, mas sem a observância do 

devido processo legal, o que prejudica a eqüidade dos julgados. 

 Por fim, a idéia do equilíbrio entre tempo e segurança no bojo do processo é muito 

bem expressa por Fernando da Fonseca Gajardoni38, ao assertar que o grande desafio do 

processo civil contemporâneo reside no equacionamento desses dois valores. O autor defende 

que celeridade não pode ser confundida com precipitação, e segurança não pode ser 

confundida com eternização da demanda. De fato, a demora processual não pode gerar a 

precipitação no julgamento e nem exime o julgador da obrigação de coligir cuidadosamente 

todas as informações e provas aptas a fundamentar a formação do juízo sobre a matéria sub 

judice. O juiz não pode, a pretexto de julgar em tempo razoável, proferir o julgamento sem os 

elementos probatórios imprescindíveis à elaboração da decisão39. A solução ideal deve ser 

buscada no caso concreto, sob o manto do princípio da razoabilidade40. 

 A busca de equilíbrio entre tempo de tramitação processual e segurança jurídica é 

consectário da aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana no direito processual 

civil. O referido princípio é mais um dos que delineiam o modelo constitucional de processo, 

materializando-se na construção de um processo capaz de conceder respeito aos que se 

utilizam do instrumento judicial41. Esse respeito consiste tanto em uma prestação jurisdicional 

segura quanto ágil, sem que se menoscabe a aplicação dos princípios do devido processo 

legal, da ampla defesa, do contraditório e da dialeticidade/discursividade como essenciais ao 

desenrolar do processo. 

Em suma, é mais exato afirmar a existência não de um “duelo” entre segurança 

jurídica e celeridade, mas sim da busca de um equilíbrio entre ambas42. Um combate entre as 

duas garantias fundamentais não teria vitoriosos. Na relação, por vezes conflituosa, entre a 

segurança jurídica e a celeridade, afinal, deve prevalecer sempre a razoabilidade, com o fito 

de atingir-se uma convivência harmônica entre ambas. Com esses ensinamentos em mente é 

                                                           
38 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de aceleração do processo. São Paulo: Lemos & Cruz, 2003, 
p. 41. 
39 ARRUDA, Samuel Miranda. O Direito Fundamental à Razoável Duração do Processo. Brasília-DF: 
Brasília Jurídica, 2006, p. 308. 
40 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 176. 
41 HERTEL, Daniel Roberto. O processo civil moderno e a dignidade da pessoa humana. Revista Dialética de 
Direito Processual, n. 55. São Paulo: Dialética, out. 2007, p. 43. 
42 Para um maior aprofundamento sobre o tema do equilíbrio entre rapidez e certeza, confira-se, ainda: 
ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Comentários ao Código de Processo Civil, 2. ed., v. 2, Rio de Janeiro: 
Forense, 1976, p. 100; BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao Código de Processo Civil, 9. ed., v. 1, Rio de 
Janeiro: Forense, 1994, p. 515; MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual (sexta série). São 
Paulo: Saraiva, 1997, p. 22; TORNAGHI, Hélio. Comentários ao Código de Processo Civil, v. 1, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1974, p. 382.  
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que se deve partir para a delimitação do sentido e do alcance da expressão “duração razoável 

do processo”. 

 

 

1.2. Análise histórica do direito à razoável duração do processo  

 

 

O direito à duração razoável do processo nasce associado ao due process of law 

(princípio do devido processo legal). Este é o princípio fundamental do processo, matriz 

genética de todos os outros princípios, que na verdade são seus desdobramentos43. 

A semente que germinou o devido processo legal ocorreu na Magna Carta das 

Liberdades do Rei João, “O Sem Terra”, editada no ano de 1215 com o objetivo de frear o 

avanço do poder real sobre os domínios dos senhores feudais44, e em cujo artigo 39 restava 

garantido que nenhum homem seria julgado ou condenado sem a obediência à law of the 

land45. 

Observa-se, contudo, que não se fazia menção expressa, à época, à locução “devido 

processo legal”, sendo certo que:  

 
O termo hoje consagrado, due process of law, foi utilizado somente em lei inglesa de 
1354, baixada no reinado de Eduardo III, denominada Statute of Westminster of the 
Liberties of London, por meio de um legislador desconhecido.46  
 

Apesar de não citar expressamente o due process of law, o artigo 40 da Magna Carta 

dispunha diretamente sobre a proibição de uma prestação jurisdicional demorada: “A ninguém 

nós venderemos, recusaremos ou atrasaremos o direito ou a justiça” (tradução nossa)47. Essa 

preocupação imediata com o retardamento dos julgamentos demonstra claramente que não há 

                                                           
43 Cf. OLIVEIRA, Pedro Miranda de. O direito à razoável duração do processo à luz dos direitos humanos e sua 
aplicação no Brasil. In: PIOVESAN, Flávia (coord.). Direitos Humanos. V. I. Curitiba: Juruá, 2006, p. 693; 
NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 8. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 
60-61. 
44 Cf. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Anotações sobre a garantia constitucional do juiz natural. In: FUX, 
Luiz, NERY JR., Nelson, WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Processo e Constituição: estudos em 
homenagem ao Professor José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: RT, 2006, p. 501. 
45 Ivo Dantas enfatiza que esta origem do due process of law deve ser vista com reserva, pois as liberdades 
trazidas pela Carta Magna de 1215 tinham a finalidade precípua de privilegiar uma determinada camada social 
(os senhores feudais), não possuindo, à época, o significado que hoje lhes é atribuída. DANTAS, Ivo. 
Constituição e Processo. Curitiba: Juruá, 2007, p. 352. 
46 MOTT, Rodney L. Due process of law - A Historical and Analytical Treatise of the Principles and Methods 
Followed by the Courts in the Application of the Concept of “The Law of the Land”. Indianapolis: Bobbs-Merril, 
1926, p. 3 et seq. Apud NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 8. ed. 
São Paulo: RT, 2004, p. 61. 
47 No original: “To no one will we sell, to no one will we refuse or delay, right or justice”. Texto disponível em: 
<http://www.hrcr.org/docs/Magna_Carta/magna2.html>. Acesso em: 03 mar. 2006. 
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devido processo legal sem a duração razoável do processo, pois, como é dito e repetido por 

gerações de juristas desde Rui Barbosa, na sua Oração aos Moços: “Justiça atrasada não é 

justiça, senão injustiça qualificada e manifesta”48.  

A partir de então, o due process of law e a duração razoável do processo expandiram-

se pelo mundo, sendo proclamados em incontáveis constituições posteriores. Tal expansão 

iniciou-se pelas ex-colônias inglesas na América do Norte, como na Declaração de Direitos da 

Virgínia, de 12.06.1776, e na Declaração de Delaware, de 02.09.1776, em cuja secção 12 se 

lê: 

 
That every freeman for every injury done him in his goods, lands or person, by any 
other person, ought to have justice and right for the injury done to him freely 
without sale, fully without any denial, and speedily without delay, according to the 
law of the land.49 
 

O instituto da “speedy trial clause” (cláusula do julgamento rápido) foi incorporado 

também ao ordenamento jurídico da nova nação que surgia50, tendo sido expressamente 

contemplado na 6ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos51. 

Nos tempos atuais, o princípio da duração razoável do processo encontra-se impresso 

em inúmeras declarações de direitos e constituições, fazendo-se mister a menção a alguns 

diplomas a seguir52. 

A Convenção Européia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais, de 1950 (com vigência a partir de 1953), preceitua em seu art. 6º: 

 
(Direito a um processo eqüitativo) 
1. Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, eqüitativa e 
publicamente, em um prazo razoável, por um tribunal independente e imparcial, 
estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação dos seus direitos e 
obrigações de caráter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em 
matéria penal dirigida contra ela. (grifo nosso) 
 

Por sua vez, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, aprovado pela 

Assembléia Geral da ONU em 1966 – que faz parte da Carta Internacional de Direitos 

Humanos, constituída ainda pela Declaração Universal de Direitos Humanos, proclamada pela 
                                                           
48 BARBOSA, Rui. Oração aos Moços. 5. ed. Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 1999, p. 40. 
Disponível em: 
<http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/rui_barbosa/FCRB_RuiBarbosa_Oracao_aos_mocos.pdf
>. Acesso em: 19 nov. 2007. 
49 NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 8. ed. São Paulo: RT, 2004, 
p. 62, grifo nosso. 
50 TUCCI. José Rogério Cruz e. Tempo e processo: uma análise empírica das repercussões do tempo na 
fenomenologia processual (civil e penal). São Paulo: RT, 1997, p. 78. 
51 A Sexta Emenda data de 12/15/1791, consoante se lê na Constituição dos Estados Unidos da América. 
Disponível em: <http://www.usconstitution.net/const.html>. Acesso em: 9 dez. 2006. 
52 Acerca do ponto, cf. NICOLITT, André Luiz. A Duração Razoável do Processo. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 11-15. 
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Assembléia Geral da ONU em 1948, e pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais, Culturais, também aprovado em 1966 –, consagra, em seus artigos 9º e 14, §3º, 3, o 

direito a um processo justo, com inúmeras garantias aos litigantes, dentre as quais a de um 

julgamento em tempo razoável. 

A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, conhecida como Pacto de São 

José da Costa Rica, prescreve: 

 
Art. 7º - Direito à liberdade pessoal 
5. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença 
de um juiz ou outra autoridade permitida por lei a exercer funções judiciais e tem o 
direito de ser julgada em prazo razoável ou de 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.  
Art. 8º - Garantias judiciais 
1. Toda pessoa tem o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de 
um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, 
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal 
formulada contra ela, ou para determinação de seus direitos e obrigações de ordem 
civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. (grifo nosso) 
 

Da mesma forma, a Carta Africana de Direitos Humanos de 1981 (Carta de Banjul), 

prevê, em seu artigo 7º, 1, “d”, o direito do cidadão ser julgado em um prazo razoável por um 

tribunal imparcial. 

A Constituição Espanhola de 1978, a seu turno, regra que: 

 
Art. 24: 
1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún 
caso, pueda producirse indefensión.53 
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la 
defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada 
contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las 
garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar 
contra sí mismos, a no confesarse culpables y la presunción de inocencia. (grifo 
nosso) 
 

A Constituição Portuguesa de 1976, em seu art. 20, 4, dispõe: “Todos têm direito a 

que uma causa em que intervenham seja objecto de decisão em prazo razoável e mediante 

processo eqüitativo”. (grifo nosso) A proteção a esse direito é prevista também no processo 

civil lusitano:  

 

                                                           
53 MARTÍN, Agustín Jesús Pérez-Cruz. Teoría General del Derecho Procesal. Coruña: Tórculo Edicións, 2005, 
p. 250, informa que o art. 24, 1º é objeto de constantes invocações pelos juristas espanhóis em seus escritos 
forenses e em uma infinidade de resoluções judiciais e, além disso, tem merecido a atenção de amplos setores 
doutrinários (processualistas, administrativistas e constitucionalistas, fundamentalmente), chegando o professor 
Diez-Picazo y Ponce de Leon a afirmar que se trata de um direito-estrela no firmamento jurídico-constitucional 
atual. 
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O Código de Processo Civil português, por exemplo, prevê, expressamente (art. 2.1) 
que a ‘protecção jurídica através dos tribunais implica o direito de obter, em prazo 
razoável, uma decisão judicial que aprecie, com força de caso julgado, a pretensão 
regularmente deduzida em juízo, bem como a possibilidade de a fazer executar.54  
 

A Constituição Italiana, após a riforma costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 – 

intitulada “inserção do princípio do justo processo no art. 111 da Constituição” –, com entrada 

em vigor em 07.01.2000, passou a assegurar expressamente, em seu artigo 111, a duração 

razoável do processo55. Posteriormente, surgiu a Legge 24 marzo 2001, n. 89, comumente 

designada de Legge Pinto, em vigor a partir de 18.04.2001, com o espeque de dar concretude 

ao citado direito, prevendo e disciplinando a propositura e o processamento das ações 

indenizatórias perante os tribunais italianos56. 

Na Alemanha, a doutrina desenvolveu o “Beschleunigungsprinzip” (princípio da 

aceleração), que vem sendo utilizado pelo legislador como arcabouço para elaboração de leis 

que tornem mais ágil o trâmite processual57. A esse respeito, observe-se que a doutrina 

estrangeira aborda freqüentemente o tema58, como se lê no texto de Agustín Jesús Pérez-Cruz 

Martín: 

 
El proceso, como instrumento de la jurisdición y, por tanto, como vía para la 
satisfacción irrevocable de intereses socialmente reconocidos, debe desarrollarse 
en un tiempo razonablemente breve. La doctrina alemana ha elaborado en los 
últimos tiempos el denominado principio de aceleración del procedimiento (die 
Beschleunigungsprinzip), que con algunas reservas puede ser trasladado al proceso 
español. 59     
 

                                                           
54 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de aceleração do processo. São Paulo: Lemos & Cruz, 2003, 
p. 54. 
55 TROCKER, Nicolò. Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il «giusto processo» in materia civile: profili 
generali. In: CAPPONI, Bruno, e VERDE, Valeria (a cura di). Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il 
«giusto processo» in materia civile. Napoli: Scientifiche Italiane, 2002, p. 27. 
56 PETROLATI, Franco. I tempi del processo e l’equa riparazione per la durata non ragionevole (la c.d. «legge 
Pinto»). Milano: Giuffrè, 2005, p. 8-10. 
57 Exemplo do esforço de aceleração na Alemanha é o §495a da ZPO, incluído pela Gesetz zur Reform des 
Zivilprozesses vom 27. Juli 2001, introduzindo o “Verfahren nach billigem Ermessen” (processo por juízo de 
eqüidade), com o seguinte teor: “§495a. Processo por juízo de eqüidade. 1. O órgão judicial pode decidir o 
processo por juízo de eqüidade, quando o valor da causa não ultrapassar 600 euros. 2. A petição deve ser 
processada oralmente” (tradução nossa). Sobre o dispositivo, confira-se a lição de BAUMBACH, Adolf, 
LAUTERBACH, Wolfgang, ALBERS, Jan, HARTMANN, Peter. Zivilprozeβordnung: mit 
Gerichtsverfassungsgesetz und anderen Nebengesetzen. 64. ed. München: C. H. Beck, 2006, p. 1624, nota 2, na 
qual se lê que a finalidade do dispositivo é clara: a simplificação (Vereinfachung), aceleração (Beschleunigung) e 
barateamento (Verbilligung) do processo. 
58 Exemplo disso é a referência ao Beschleunigungsprinzip em artigo de Ladislao Gaspardy, em que se trata do 
ordenamento jurídico húngaro. Cf. GASPARDY, Ladislao. I tempi del processo civile nell’ordinamento 
ungherese contemporaneo. In: Studi in onore di Vittorio Denti. Volume secondo (Il processo di cognizione). 
Milano: CEDAM, 1994, p. 191. 
59 MARTÍN, Agustín Jesús Pérez-Cruz. Teoría General del Derecho Procesal. Coruña: Tórculo Edicións, 2005, 
p. 334. 
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Anote-se ainda que “o art. 11, b, da Carta Canadense dos Direitos e Liberdades, de 

1982, reza que: ‘Toda pessoa demandada tem o direito de ser julgada dentro de um prazo 

razoável” 60.  

Por fim, relevante o conteúdo da Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia, 

de 2000, cujo parágrafo 47 afirma que “toda pessoa tem direito a que sua causa seja julgada 

de forma eqüitativa, publicamente e num prazo razoável”, o que foi corroborado de forma 

idêntica pela própria Constituição européia, em seu artigo II – 10761. 

 

 

1.3. Evolução do instituto no Brasil 

 

 

O Brasil, como não poderia deixar de ser, sofreu o influxo desse movimento de 

positivação do direito à razoável duração do processo. 

A Emenda Constitucional nº 45/2004, como visto, incluiu o inciso LXXVIII no artigo 

5º da Carta Magna62, assegurando expressamente a todos os interessados, no âmbito judicial e 

administrativo, o direito à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade 

de sua tramitação63. Entretanto, tal direito não constitui em absoluto novidade no 

ordenamento jurídico pátrio. 

                                                           
60 TUCCI. José Rogério Cruz e. Tempo e processo: uma análise empírica das repercussões do tempo na 
fenomenologia processual civil e penal. São Paulo: RT, 1997, p. 79. 
61 TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário no Brasil pós-88: (des)estruturando a Justiça. São Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 32. 
62 “Mesmo antes dessa inovação, muitos autores, como José Roberto Bedaque, Cândido Dinamarco e Barbosa 
Moreira, entre outros, haviam procedido a uma interpretação atualizada do art. 5º, XXXV da CF/88 – numa 
espécie, pois, de aggionarmento – para considerar-se que a garantia do direito de ação ali estampada incluía o 
direito à tutela jurisdicional e esta somente seria completa se se desse em prazo razoável”. DANTAS, Francisco 
Wildo Lacerda. A Reforma das Leis Processuais. Revista da ESMAFE 5ª Região, n. 10, dez. 2006, p. 141. No 
mesmo sentido: SPALDING, Alessandra Mendes. Direito fundamental à tutela jurisdicional tempestiva à luz do 
inciso LXXVIII do art. 5º da CF inserido pela EC n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, 
WAMBIER, Luiz Rodrigues, GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel, FISCHER, Octávio Campos e FERREIRA, 
William Santos (coord.). Reforma do Judiciário: Primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: 
RT, 2005, p. 31. Cf., ainda, SLAIBI FILHO, Nagib. Direito fundamental à razoável duração do processo judicial 
e administrativo. In: QUEIROZ, Rafael Augusto Sofiati de (org.). Acesso à Justiça. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2002, p. 119-120, em que o autor afirma crer que o direto à razoável duração do processo já detinha 
guarida constitucional antes da EC nº 45, com base nos artigos 5º, LIV (devido processo legal), XXXIV (direito 
de petição), XXXV (inafastabilidade da jurisdição), 37, caput (princípio da eficiência na Administração Pública) 
e 70 (a economia como objeto de controle dos Poderes Públicos), todos da Constituição Federal. 
63 Interessante observar-se que o rol de direitos fundamentais do artigo 5º permanecia intocado desde a 
promulgação da Constituição Federal de 1988. A alteração em comento denota de um modo bastante claro a 
importância dispensada pelo Congresso Nacional e pela sociedade brasileira ao tema nos tempos atuais. Vide 
SPALDING, Alessandra Mendes. Direito Fundamental à tutela jurisdicional tempestiva à luz do inciso LXXVIII 
do art. 5º da CF inserido pela EC n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, WAMBIER, Luiz 
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A Convenção Americana de Direitos Humanos, assinada em 22 de novembro de 1969, 

prevê, nos artigos 7º, 5, e 8º, 1, adrede transcritos, o direito a um processo de duração 

razoável64.  

Por meio do Decreto nº 678, de 9 de novembro de 1992, promulgou-se no plano 

interno o Pacto de San José da Costa Rica, incorporando-o à ordem jurídica brasileira. A 

dúvida que castigou a jurisprudência e a doutrina pátrias por muito tempo foi a determinação 

do status que deveria ser atribuído ao referido Pacto no plano interno. 

Manifesta-se aqui a concordância com o entendimento segundo o qual tal direito já 

possuía, a partir da promulgação do Pacto no Brasil, nível de norma constitucional. Isso 

porque, desde a sua redação original, muito antes do advento da Emenda Constitucional nº 45, 

a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5, §2º, já conferia aos tratados de proteção dos 

direitos humanos o status de norma constitucional65. Quanto ao entendimento do Supremo 

Tribunal Federal sobre o assunto, faz-se relevante transcrevermos a lição do Ministro 

aposentado Carlos Mário da Silva Velloso66: 

 
No caso de tratar-se de direito e garantia decorrente de Tratado firmado pelo Brasil, 
a incorporação desse direito e garantia ao direito interno dá-se com status 
constitucional, assim com primazia sobre o direito comum. É o que deflui, 
claramente, do disposto no mencionado §2º do art. 5º da Constituição da República. 
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu essa tese. 
 

Interessante examinar-se o caminho trilhado pelo Excelso Pretório no que tange ao 

ponto sob análise67. Antes de 1977, o STF posicionava-se no sentido da primazia do tratado 

internacional quando em conflito com norma infraconstitucional. Com efeito, Philadelpho 

Azevedo, então Ministro da Excelsa Corte, publicou, em 1945, comentário em que 
                                                                                                                                                                                     
Rodrigues, GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel, FISCHER, Octávio Campos e FERREIRA, William Santos 
(coord.). Reforma do Judiciário: Primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: RT, 2005, p. 32. 
64 Direito este previsto igualmente na Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades 
Fundamentais, no art. 6º, 1. 
65 KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino. Hierarquia dos tratados internacionais em face do ordenamento 
jurídico interno: um estudo sobre a jurisprudência do STF. Revista da ESMAFE 5ª Região, n. 14, mar. 2007, p. 
146. No mesmo sentido: GALINDO, George Rodrigo Bandeira. Tratados Internacionais de Direitos 
Humanos e Constituição Brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, prefácio de Antônio Augusto Cançado 
Trindade, p. XX-XXIII; PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 
2003, p. 44- 48; ANNONI, Danielle. Direitos humanos e acesso à justiça no direito internacional. Curitiba: 
Juruá, 2003, p. 167; ROCHA, Fernando Luiz Ximenes. A incorporação dos tratados e convenções internacionais 
de direitos humanos no direito brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília-DF: Senado Federal, a. 
33, n. 130, p. 81, 1996. 
66 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Tratados internacionais na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. Seminário “O Direito na era da globalização: tratados internacionais na ordem jurídica”. Palestra 
proferida em 12.05.2003, em São Paulo-SP, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na Comissão de Relações 
Internacionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e Harvard Law School Association do 
Brasil. 
67 Referentemente ao ponto, vide KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino. Hierarquia dos tratados 
internacionais em face do ordenamento jurídico interno: um estudo sobre a jurisprudência do STF. Revista da 
ESMAFE 5ª Região, n. 14, mar. 2007, p. 150-156, de onde retiramos as conclusões a seguir expostas. 
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demonstrava a convicção unânime da Suprema Corte, àquela época, quanto à prevalência dos 

tratados internacionais sobre o direito interno infraconstitucional68. Tal situação, contudo, não 

prevaleceu após o julgamento do RE 80.004-SE, em 1977. 

O hodiernamente clássico RE 80.004-SE (Rel. Min. Cunha Peixoto, julgado em 

1º/06/1977), foi o leading case que veio modificar o ponto de vista anterior do STF69. A partir 

de então, o Excelso Pretório tem adotado o sistema paritário ou monismo nacionalista 

moderado, segundo o qual tratados e convenções internacionais têm status de lei 

ordinária. Faz-se mister proceder-se à transcrição da doutrina de Francisco Rezek sobre o 

tema70: 

 
De setembro de 1975 a junho de 1977 estendeu-se no plenário do Supremo Tribunal 
Federal, o julgamento do Recurso Extraordinário 80.004, em que assentada, por 
maioria, a tese de que, ante a realidade do conflito entre o tratado e lei posterior, 
esta, porque expressão última da vontade do legislador republicano deve ter sua 
prevalência garantida pela Justiça – sem embargo das conseqüências do 
descumprimento do tratado, no plano internacional.  
(...). 
Admitiram as vozes majoritárias que, faltante na Constituição do Brasil garantia de 
privilégio hierárquico do tratado internacional sobre as leis do Congresso, era 
inevitável que a Justiça devesse garantir a autoridade da mais recente das normas, 
porque paritária sua estatura no ordenamento jurídico. 
 

Foi com base nessa jurisprudência que o STF entendeu, nos HC's 72.131-RJ, 73.044-

SP e 75.306-RJ, dentre diversos outros, que a prisão civil do depositário infiel em alienação 

fiduciária é constitucional. Nesses julgados, o Pleno do STF entendeu pela 

constitucionalidade da prisão referida, uma vez que o Pacto de San José de Costa Rica teria 

natureza geral em face das normas especiais previstas em lei ordinária sobre a prisão civil do 

depositário infiel.  

O antigo entendimento do STF sobre o Pacto de San José da Costa Rica está prestes a 

ser superado agora na votação do RE 466.343-SP (Rel. Min. Cezar Peluso). O recente 

informativo nº 449 do STF noticia que sete Ministros já votaram pela inconstitucionalidade da 

prisão civil nos casos de alienação fiduciária. O Min. Gilmar Mendes acompanhou o voto do 

relator, acrescentando que “os tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo 

Brasil possuem status normativo supralegal, o que torna inaplicável a legislação 

infraconstitucional com eles conflitantes, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação e 

que, desde a ratificação, pelo Brasil, sem qualquer reserva, do Pacto Internacional dos 
                                                           
68 Nesse sentido, conferir: MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito Internacional : Tratados e Direitos 
Humanos Fundamentais na Ordem Jurídica Brasileira. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2001, p. 131. 
69 Nesse sentido, vide MELLO, Celso D. de Albuquerque. Direito constitucional internacional. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2000, p. 365 e ss. 
70 REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 
106-107. 
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Direitos Civis e Políticos (art. 11) e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – 

Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), não há mais base legal para a prisão civil do 

depositário infiel”71. Votaram com o relator os Ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, 

Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Carlos Britto, Marco Aurélio e Celso de Mello, 

sendo que o processo encontra-se atualmente com vista ao Min. Menezes Direito. 

Além disso, resta patente a extrema relevância atribuída aos tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos pela EC nº 45, que disciplinou a sua incorporação em 

nível equivalente às emendas constitucionais, desde que sejam atendidos os requisitos 

inseridos no art. 5º, §3º da Carta Magna. 

Destarte, não se afigura exata a assertiva de Juvêncio Vasconcelos Viana, quando 

afirma sobre a duração razoável do processo que: “com a redação trazida pela EC nº 45, 

caminhamos ‘do implícito ao explícito’”72. Como visto, o direito à razoável duração do 

processo já estava expresso no ordenamento nacional, discutindo-se apenas sobre o seu nível 

hierárquico. A inclusão do inciso LXXVIII no artigo 5º da Carta Magna teve a intenção de 

inserir no corpo da Constituição um direito que já possuía, conforme o entendimento adrede 

exposto, status constitucional desde a incorporação do Pacto de San José da Costa Rica ao 

ordenamento jurídico brasileiro, em 1992.  

Segundo Samuel Miranda Arruda, o mais importante para o tema, no entanto, é que o 

direito à razoável duração do processo, do modo como foi assegurado na Convenção 

Americana de Direitos Humanos, não se choca com qualquer dispositivo constitucional – 

muito pelo contrário, se coaduna perfeitamente com a Carta Magna – e não tem divergência 

direta com legislação complementar ou ordinária que lhe seja posterior. Assim, qualquer que 

seja a posição adotada na questão adrede exposta, não há como deixar de se considerar a 

duração razoável como direito fundamental no ordenamento brasileiro – e agora 

indiscutivelmente alçado a nível constitucional pela Emenda Constitucional nº 45/2004. Do 

mesmo modo, não se afigura possível a revogação deste direito por lei posterior, em virtude 

do princípio que proíbe o retrocesso em matéria de direitos fundamentais. Uma lei tal exigiria 

um controle de constitucionalidade diferenciado, assente, principalmente, na conformidade da 

                                                           
71 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 466.343-SP. Pleno. Relator: Min. Cezar 
Peluso. Brasília, 22 de novembro de 2006. Informativo do STF nº 449. Disponível em: 
<http://www.stf.gov.br/noticias/informativos/anteriores/info449.asp>. Acesso em: 09 dez. 2006. 
72 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Da Duração Razoável do Processo. Revista Dialética de Direito Processual, 
n. 34, jan. 2006, p. 55. 
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norma revogadora com os direitos fundamentais, no que se poderia chamar de “controle de 

fundamentalidade”73.  

Há ainda outras conseqüências práticas advindas do novo inciso acrescido ao artigo 5º, 

como será analisado no ponto seguinte. 

 

 

1.4. Conseqüências da inclusão do inciso LXXVIII no artigo 5º da Constituição 

Federal de 1988 

 

 

A despeito de o princípio da duração razoável do processo já existir expressamente no 

sistema jurídico pátrio desde 1992, com a incorporação do Pacto de San José da Costa Rica, a 

inclusão do inciso LXXVIII no artigo 5º da Carta Magna trouxe várias conseqüências 

jurídicas.  

A conseqüência lógica foi tornar inequívoco o status constitucional do instituto74. 

Cappelletti afirma que as garantias fundamentais do processo, por mais antigas que sejam, 

foram esquecidas e espezinhadas. Portanto, para que tenham uma aplicação mais efetiva, tais 

garantias passaram a integrar as modernas Constituições de vários países75. 

Analisar-se-ão separadamente as outras conseqüências nos subtópicos a seguir: 1) 

incentivo à pesquisa e aos estudos doutrinários; 2) uso do princípio como razão de decidir; 3) 

atuação do Poder Público para concretização do mandamento constitucional; 4) 

inconstitucionalidade das leis que atentem contra a razoável duração do processo; e 5) 

indenizabilidade dos danos sofridos com a demora do processo. 

 
 
1.4.1. Incentivo à pesquisa e aos estudos doutrinários 

  

 

                                                           
73 ARRUDA, Samuel Miranda. O Direito Fundamental à Razoável Duração do Processo. Brasília: Brasília 
Jurídica, 2006, p. 173. 
74 A propósito, a posição constitucional imprime ao princípio todos os atributos inerentes a tal status, dentre eles: 
supremacia, incidência imediata, caráter vinculativo, e ainda, a possibilidade de servir de base ao controle de 
constitucionalidade, seja pela via concentrada – em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade –, seja pela via 
difusa – através da interposição de recurso extraordinário. Cf. VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Da Duração 
Razoável do Processo. Revista Dialética de Direito Processual, n. 34, jan. 2006, p. 57-58. 
75 CAPPELLETTI, Mauro. Problemas de reforma do processo civil nas sociedades contemporâneas. Revista de 
Processo, a. 17, n. 65, jan./mar. 1992, p. 139. 
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Conforme noticia Samuel Miranda Arruda, o direito ao processo em tempo razoável é 

daqueles temas cuja atenção devotada pelos estudiosos da ciência jurídica fica bem aquém do 

relevo que assume no quotidiano forense. Ao relativamente escasso acervo doutrinário 

existente sobre o tema, contrapõe-se uma fértil práxis judiciária, consubstanciada em centenas 

de decisões prolatadas pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos76. 

Como efeito imediato e mais perceptível, a duração razoável do processo ganha uma 

exposição inexistente anteriormente entre os juristas brasileiros, o que, por sua vez, faz 

aumentar exponencialmente o interesse pelo tema. Daí advém o aumento da produção 

doutrinária sobre o assunto, podendo-se notar que vem surgindo gradualmente uma literatura 

brasileira especializada sobre a razoável duração do processo, como se pode ver nas 

referências bibliográficas ao final desta dissertação. 

Por ser a duração razoável do processo um direito advindo da EC nº 45/2004, faz-se 

mister que a produção doutrinária dê início ao processo de amadurecimento das reflexões e 

sedimentação do entendimento da comunidade jurídica acerca dos pontos objeto da reforma, 

para que, posteriormente, com a superveniência de casos decididos pelo Poder Judiciário, 

forme-se um conhecimento mais sólido a respeito da matéria77.  

Sobre o papel desempenhado pela produção doutrinária na efetivação do direito em 

tela, vide o ensinamento do Ministro do STF, Carlos Alberto Menezes Direito78: 

 
O maior esforço que a ciência do direito pode oferecer para assegurar os direitos 
humanos é voltar-se, precipuamente, para a construção de meios necessários à sua 
realização nos Estados e, ainda, para o fortalecimento dos modos necessários de 
acesso à Justiça com vistas ao melhoramento e celeridade da prestação jurisdicional.  
 

Tal fato, diga-se, é essencial para o desenvolvimento de pesquisas que permitam 

adequar o instituto às peculiaridades sócio-culturais do ordenamento jurídico nacional, o que 

                                                           
76 ARRUDA, Samuel Miranda. O Direito Fundamental à Razoável Duração do Processo. Brasília: Brasília 
Jurídica, 2006, p. 147-148. O autor afirma que no espaço luso-brasileiro o tema é tratado principalmente em 
artigos e trabalhos de curta envergadura e que nos direitos espanhol, alemão e americano existem estudos mais 
aprofundados sobre a matéria. Entendemos que não se pode deixar de acrescentar os relevantes estudos sobre o 
tema realizados pela doutrina italiana, máxime no que respeita à reparação do dano causado pela demora. Cf., 
dentre outros: CHIARLONI, Sergio (a cura di). Misure acceleratorie e riparatorie contro l’irragionevole 
durata dei processi: commento alla legge 24 marzo 2001, n. 89. Torino: G. Giappichelli Editore, 2002. (Collana 
Procedura Civile n. 1); COMOGLIO, Luigi Paolo. Etica e tecnica del “giusto processo”. Torino: G. 
Giappichelli Editore, 2004. (Collana Biblioteca di Diritto Processuale Civile n. 28); MASONI, Roberto. La 
ragionevole durata del “giusto processo” nell’applicazione giurisprudenziale. Milano: Giuffrè Editore, 2006. 
(Collana Fatto & Diritto). 
77 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, WAMBIER, Luiz Rodrigues, GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel, FISCHER, 
Octávio Campos e FERREIRA, William Santos (coord.). Reforma do Judiciário: Primeiros ensaios críticos 
sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: RT, 2005, p. 5. 
78 DIREITO, Carlos Alberto Menezes. A prestação jurisdicional e a efetividade dos direitos declarados. Revista 
da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, 1998, p. 142. 
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se afigura imprescindível para um tema que não tinha aplicação prática no Brasil antes da 

Reforma do Poder Judiciário.   

 
 

1.4.2. O uso do princípio como razão de decidir 
 

 

Nos tempos atuais, elevou-se bastante o grau de importância dos princípios, que 

passaram a ter proeminência no ordenamento jurídico, possuindo força normativa e podendo 

ser usados como critérios balizadores da decisão judicial, especialmente nos hard cases. Os 

princípios são o centro da teoria de Ronald Dworkin79, por exemplo, e também são 

extremamente relevantes para os expoentes da moderna teoria da argumentação jurídica, 

como Robert Alexy. Sobre esses autores, oportuno o ensinamento de Manuel Atienza80:  

 
Alexy aceita um conceito de princípio que está muito próximo ao de Dworkin. Para 
ele – assim como para Dworkin –, a diferença entre regras e princípios não é 
simplesmente uma diferença de grau, e sim de tipo qualitativo ou conceitual. [...]. 
Embora – como já foi dito – não seja possível construir uma teoria dos princípios 
que os coloque numa hierarquia estrita, pode-se estabelecer uma ordem frouxa entre 
eles, que permita a sua aplicação ponderada (de maneira que sirvam como 
fundamento para decisões jurídicas), e não seu uso puramente arbitrário (como 
ocorreria se eles não passassem de um inventário de topoi). 
 

Paulo Bonavides destaca três fases na evolução dos princípios81. A primeira é a 

jusnaturalista, em que a normatividade dos princípios é nula e duvidosa, limitando-se estes ao 

papel de inspiradores dos postulados de justiça. A segunda é a juspositivista, na qual os 

princípios eram considerados fontes normativas subsidiárias, com a função de afastar, 

supletivamente, as lacunas legais. Em outras palavras, o jurista só cogitava dos princípios a 

partir do momento em que a regra legal, por si só, não fosse suficiente para o deslinde da 

questão controvertida. A terceira, por fim, é o momento atual (designado por parte da doutrina 

de pós-positivismo), em que aos princípios se atribui a condição de fonte primária de 

normatividade, de normas-chaves de todo o sistema jurídico. Os princípios estariam, então, 

em posição de supremacia hierárquica com relação às regras legais, ocupando aqueles uma 

posição de destaque, incidindo diretamente sobre o próprio conteúdo das últimas82. Nessa 

                                                           
79 Para um aprofundamento no ponto, vide DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução e notas: 
Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. (Coleção Justiça e Direito). P. 35-50, 113-125 e 147-158.  
80 ATIENZA, Manuel. As razões do Direito: teorias da argumentação jurídica. 3. ed. Trad. Maria Cristina 
Guimarães Supertino. São Paulo: Landy Editora, 2003, p. 181-182, grifo nosso. 
81 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 237-259. 
82 DANTAS, Ivo. Princípios Constitucionais e Interpretação Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
1995, p. 59-60.  
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última fase ocorre o reconhecimento definitivo da positividade e da concretude dos princípios, 

sobretudo por obra das Constituições e Leis Fundamentais83.  

Inolvidável a transcrição do ensinamento de Luís Roberto Barroso sobre a matéria84:  

 
Os princípios, como se percebe, vêm de longe e desempenham papéis variados. O 
que há de singular na dogmática jurídica da quadra histórica é o reconhecimento de 
sua normatividade. (...). Estes os papéis desempenhados pelos princípios: a) 
condensar valores; b) dar unidade ao sistema; c) condicionar a atividade do 
intérprete. 
 

Sob esse prisma é que deve ser destacada a relevância da inclusão do princípio da 

razoável duração do processo na Constituição Federal, porquanto a própria normatividade dos 

princípios depende de sua positivação. Os princípios gerais de direito não positivados 

apresentam uma carência de normatividade, que só é suprida mediante a sua positivação, isto 

é, a sua inclusão como princípio no ordenamento jurídico positivo85. 

O intérprete deve procurar imprimir sempre eficácia plena ao vetor constitucional, em 

obediência ao princípio da máxima efetividade em matéria de hermenêutica constitucional, e 

em virtude do previsto no art. 5º, §1º, da Constituição Federal de 1988, que ordena a 

“aplicação imediata” das normas que estabeleçam direitos e garantias individuais86. Como 

defendia Konrad Hesse, a interpretação constitucional possui significado decisivo para a 

consolidação e preservação da força normativa da Constituição, estando submetida ao 

princípio da ótima concretização da norma (Gebot optimaler Verwirklichung der Norm). A 

interpretação adequada é aquela que consegue concretizar da melhor forma o sentido (der 

Sinn) da proposição normativa dentro das condições reais dominantes numa determinada 

situação87. Nesse sentido, afirma-se que a realização dos direitos fundamentais deve ser a 

                                                           
83 É nesse sentido que Bruno Galindo, com espeque em Friedrich Müller, leciona não serem os direitos 
fundamentais meros valores abstratos e metafísicos, afirmando-se como normas constitucionais de plena eficácia 
– lição esta plenamente aplicável aos princípios, de que ora se trata. Lembra o autor que tais direitos não devem 
ficar somente no plano da axiologia, sem eficácia e efetividade práticas, pois, apesar de terem forte teor 
axiológico, são efetivamente normas, de observância obrigatória tanto para a Administração Pública quanto para 
os particulares. GALINDO, Bruno. Direitos fundamentais: análise de sua concretização constitucional. 
Curitiba: Juruá, 2006, p. 78. 
84 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito Constitucional brasileiro: (pós-
modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). Revista Diálogo Jurídico, Salvador, ano I, v. I, n. 6, set. 2001. 
Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 01 jul. 2006. Grifo do autor. 
85 GALINDO, Bruno. Direitos fundamentais: análise de sua concretização constitucional. Curitiba: Juruá, 2006, 
p. 79-80. 
86 PIRES, Renato Barth. A reforma do Poder Judiciário e o direito à “razoável duração do processo”. Revista 
TRF 3ª Região, São Paulo, v. 62, nov. e dez. 2003, p. 28. Na mesma trilha: SPALDING, Alessandra Mendes. 
Direito Fundamental à tutela jurisdicional tempestiva à luz do inciso LXXVIII do art. 5º da CF inserido pela EC 
n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) e outros. Reforma do Judiciário: primeiros ensaios 
críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: RT, 2005, p. 33; e SLAIBI FILHO, Nagib. Reforma da Justiça: 
notas à Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004. Rio de Janeiro: Impetus, 2005, p. 17. 
87 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Tradução Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 
Sergio Antônio Fabris, 1991, p. 22-23. 
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mais ampla possível, sendo esta uma tarefa básica do Estado democrático, da qual decorre sua 

própria legitimidade. Mesmo diante de condições adversas, como a falta de recursos 

financeiros para consagrar determinados direitos sociais, ou a colisão entre direitos 

fundamentais, o jurista não pode deixar de trabalhar sempre na perspectiva de concretizar os 

direitos fundamentais o mais amplamente possível88. De fato, os princípios programáticos não 

podem ser lidos como se fossem apelos de uma retórica vazia, frívola ou supérflua, mas sim 

como dotados de vida eficacial própria, devendo repercutir na totalidade do sistema jurídico e 

na vida real89. 

A doutrina italiana foi palco de intensa controvérsia acerca da natureza do direito à 

razoável duração do processo, introduzido no artigo 111 da Constituição no ano de 1999.  

Discutia-se se a norma era preceptiva, isto é, de imediata aplicação pelos poderes estatais 

(sobretudo o Judiciário), ou programática, cuja concretização demandaria a regulamentação 

por meio de lei infraconstitucional90. Luigi Paolo Comoglio defendia o caráter de norma 

programática, afirmado que a ragionevole durata é objeto de uma reserva de lei formal, pois 

compete ao legislador assegurá-la, com a intervenção normativa oportuna. O eminente jurista 

recordava e sublinhava – “con una certa invidia”, isto é, “com uma certa inveja”, que a 

referida distinção entre norma preceptiva e programática não tinha sentido algum nos 

ordenamentos constitucionais nos quais, à diferença do italiano, se estabelece com extrema 

clareza a aplicação direta e imediata dos preceitos que definem as garantias, liberdades e 

direitos fundamentais. O jurista italiano cita como exemplo de carta constitucional desse tipo 

a Constituição Federal brasileira de 1988, cujo art. 5º, §1º, prescreve que “as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”91. 

J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, por sua vez, entendem que o direito 

fundamental deve ser aplicado mesmo na ausência de lei, sendo prescindível mediação 

legislativa para sua colmatação92. 

O Superior Tribunal de Justiça, verbi gratia, aplicou diretamente e com eficácia plena 

o princípio da duração razoável do processo no julgamento do REsp 714.710/MG,  

                                                           
88 GALINDO, Bruno. Direitos fundamentais: análise de sua concretização constitucional. Curitiba: Juruá, 2006, 
p. 225-226. 
89 FREITAS, Juarez. O intérprete e o poder de dar vida à Constituição. Revista da Faculdade de Direito da 
UFPR, v. 34, 2000, p. 68. 
90 COMOGLIO, Luigi Paolo. Il “giusto processo” civile in Italia e in Europa. Revista de Processo, a. 29, n. 
116, jul./ago. 2004, p. 100. 
91 COMOGLIO, Luigi Paolo. Il “giusto processo” civile in Italia e in Europa. Revista de Processo, a. 29, n. 
116, jul./ago. 2004, p. 101 e 104. 
92 Apud GEBRAN NETO, João Pedro. A aplicação imediata dos direitos e garantias individuais: a busca de 
uma exegese emancipatória. São Paulo: RT, 2002, p. 159. 
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por votação unânime da Segunda Turma, relatoria do Ministro Herman Benjamin, julgamento 

em 06/03/2007, cuja ementa se transcreve a seguir: 

  
 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL EM MATÉRIA 
DE DIREITO TRIBUTÁRIO A RESPEITO DE FATOS OCORRIDOS HÁ DOZE 
ANOS. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. CÓPIA INTEGRAL DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DIREITO 
FUNDAMENTAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º , 
LXXVIII, CF). 

 1. Anulatória de débito fiscal aonde se alega cerceamento de defesa. Prova 
testemunhal não produzida. 

 2. Não ocorrência de violação ao devido processo legal. Provas  
colhidas no processo suficientes para a decisão proferida no  
Tribunal local (cópia integral do processo administrativo). 
3. Primazia da celeridade processual. A tutela jurisdicional é  
prestada quando realizada em tempo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF). 

 4. Recurso Especial a que se nega provimento.”  
 (REsp 714.710/MG, Relator Min. Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, data do 

julgamento 06/03/2007, v.u.) (grifo nosso) 
 

No referido acórdão discutia-se lançamento tributário efetuado há mais de uma 

década, em que o demandante alegava ofensa ao direito de defesa, em razão de decisão 

fundamentada de primeiro grau que indeferiu a produção de prova testemunhal. O recorrente 

pretendia a nulidade de todo o processo, ou seja, de mais de uma década de trabalho, para que 

houvesse o retorno à fase de produção de provas. Seria mesmo extremamente improvável que, 

em matéria tributária, com prevalência de provas documentais, tivesse influência decisiva a 

oitiva de testemunha acerca de fato ocorrido há mais de uma década93. Daí a correção do 

decisum noticiado. 

Outro decisório interessante referente ao tema foi proferido pela Terceira Seção do 

STJ no MS 9.526/DF, cuja ementa se transcreve a seguir: 

 
AUTORIDADE COATORA - INDICAÇÃO ERRÔNEA PRECEDENTES 
AFASTADOS NA ESPÉCIE - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - PRAZO 
RAZOÁVEL - DIRETO FUNDAMENTAL. O Magistrado deve velar pela rápida 
solução do litígio e buscar suprir entraves que contribuem para a morosidade 
processual e inviabilizam a prestação jurisdicional em prazo razoável. Na hipótese 
dos autos, em que houve indicação da Autoridade Coatora pelo Magistrado, o 
mandado de segurança não deve ser extinto sem julgamento do mérito. Os 
precedentes judiciais que, de forma reiterada, afirmam ser defeso ao juiz 
modificar a indicação da Autoridade Coatora, devem ter, na espécie, a 
aplicação afastada, sob pena de a prestação jurisdicional se fazer em 
desrespeito ao direito fundamental inserto no inc. LXXVIII, do art. 5º,  da 
Constituição da República. 
(MS 9.526/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO 
MEDINA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09.08.2006, DJ 12.03.2007, p. 197) 
(grifo nosso) 
 

                                                           
93 BRAWERMAN, André. E a celeridade processual sai do papel... Disponível em: 
<http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia_articuladas.aspx?cod=36609>. Acesso em: 18 mar. 2007. 
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O que sobressai no julgado é o fato de o STJ ter dado prevalência à razoável duração 

do processo em confronto com reiterada jurisprudência do próprio tribunal, que afirma ser 

defeso ao juiz modificar a indicação da autoridade coatora. Tal orientação, apesar de pacífica 

no seio da corte, cedeu o passo ao valor da celeridade processual. 

Transcreve-se a seguir a ementa do REsp 678.407/SP, Rel. Ministra  Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 17.05.2005, em cuja ementa se ressalta mais uma vez o artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da Carta Magna, in verbis:  

 
Processo civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. 
Responsabilidade solidária. Afastamento com fulcro em exegese contratual. 
Alegação de existência de solidariedade por força de lei. Não apreciação. Omissão 
caracterizada. 
- Se o embargante sustenta a existência de solidariedade com fulcro em texto de lei e 
o Tribunal limita-se a afastá-la em razão de exegese contratual, evidencia-se a 
omissão do julgado. 
- A reincidência na omissão por parte do Tribunal de origem constitui não só 
violação ao art. 535, II, do CPC, como, também, violação ao art. 5º, LXXVIII, 
da Constituição Federal. 
- Recurso especial provido. 
(REsp 678.407/SP, Rel. Ministra  NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 17.05.2005, DJ 05.02.2007 p. 218) (grifo nosso) 
 

Trazem-se à colação, ainda, trechos de relevantes decisões monocráticas em que 

Ministros do Supremo Tribunal Federal examinaram o tema da razoável duração do processo:  

 
AC 1563 / SC - SANTA CATARINA  
AÇÃO CAUTELAR 
Relator(a) MIN. CARLOS BRITTO 
REQTE.(S): BRASIL TELECOM S/A  
ADV.(A/S): FELIPE LÜCKMANN FABRO E OUTRO(A/S)  
REQDO.(A/S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
ADV.(A/S): PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
Julgamento 13/02/2007 
Publicação DJ 22/02/2007  PP-00039 
DECISÃO: Vistos, etc. Trata-se de ação cautelar, proposta por Brasil Telecom S/A, 
com o objetivo de imprimir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto na 
última sexta-feira (09.02.2007). (...). 10. Por último, observo que o MM. Juiz teve 
o cuidado de fundamentar o despacho em que determina a intimação dos 
fiadores para a efetivação do depósito na conta do INSS, em cinco dias (fls. 
140/142). Após referir-se à "artilharia pesada de recursos disparada contra a 
Fazenda e outros incidentes protelatórios", Sua Excelência ponderou -- a meu 
ver, com acerto -- que "o risco não é da executada e sim do INSS, que já 
aguarda há uma década a satisfação do crédito milionário para atender a 
enorme gama de prestações sociais e previdenciárias a seu cargo". 11. De 
minha parte, lembro apenas 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" (inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição 
Federal). Ante o exposto, nego seguimento ao presente pedido, na forma do § 1º 
do art. 21 do RI/STF. Em conseqüência, fica prejudicado o requerimento de 
liminar.  Publique-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2007. Ministro CARLOS AYRES 
BRITTO (grifo nosso) 
 
RE 321292 / SP – SÃO PAULO 



 35

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
RELATOR : MIN. CARLOS VELLOSO  
RECTE.: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGUROS 
PRIVADOS CAPITALIZAÇÃO E DE AGENTES ANTÔNOMOS DE SEGUROS 
PRIVADOS E DE CRÉDITO DO ESTADO D E SÃO PAULO  
ADVDOS.: JOSÉ TÔRRES DAS NEVES E OUTROS  
RECDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 

 Julgamento 17/08/2005 
 Publicação DJ 31/08/2005 PP-00078 

DECISÃO: - Vistos. (...). Decido. O recurso não merece prosperar. É que a 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004, consagrou expressamente os princípios 
da razoável duração do processo e da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII) 
como garantias fundamentais. Nesse sentido, tornaram-se ilegítimos quaisquer 
normas ou atos processuais que importem em obstáculo injustificável ao bom 
andamento do processo no tempo. Tais princípios, alçados à condição de 
garantias fundamentais, reforçam a norma constante do art. 515, § 3º, do 
Código de Processo Civil, que admite decisão, desde logo, da lide, pelo 
Tribunal, na hipótese de, tendo havido extinção do processo sem julgamento, a 
causa versar questão exclusivamente de direito e estar em condições de 
imediato julgamento. (...). É o que se conhece por princípio da causa madura. É 
dizer: ao passar à análise de mérito do processo, considerando satisfeitos os 
requisitos para tanto, o Tribunal nada mais fez do que atender aos princípios 
fundamentais da razoável duração do processo e da celeridade processual (art. 
5º, LXXVIII). Do exposto, nego seguimento ao recurso (arts. 557, caput, do 
CPC, 38 da Lei 8.038/90 e 21, § 1º, do RI/STF). Publique-se. Brasília, 17 de 
agosto de 2005. Ministro CARLOS VELLOSO (grifo nosso) 
 
MI 715 / DF - DISTRITO FEDERAL 
MANDADO DE INJUNÇÃO 
RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO  
IMPTE.(S) : JOÃO BOSCO MACIEL JÚNIOR  
ADV.(A/S) : JOÃO BOSCO MACIEL JÚNIOR  
IMPDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL  
IMPDO.(A/S) : CÂMARA DOS DEPUTADOS  
IMPDO.(A/S) : SENADO FEDERAL  
IMPDO.(A/S) : UNIÃO  
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
Julgamento 25/02/2005 
Publicação DJ 04/03/2005 PP-00040 RDDP n. 26, 2005, p. 178-181 
Não custa destacar, neste ponto, considerada a perspectiva ora em análise, a 
indiscutível importância que assume o reconhecimento, em favor dos cidadãos, 
do direito de ver julgados, em prazo razoável, sem demora excessiva ou dilações 
indevidas, os litígios submetidos à apreciação do Poder Judiciário, tal como o 
preconiza o magistério da doutrina (JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI, "Tempo e 
Processo: Uma análise empírica das repercussões do tempo na fenomenologia 
processual - civil e penal", p. 87/88, item n. 3.5, 1998, RT; LUIZ FLÁVIO GOMES, 
"O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos e o Direito 
Brasileiro", p. 242/245, 2000, RT, v.g.), com inteiro apoio da jurisprudência que 
o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria em causa: "O JULGAMENTO 
SEM DILAÇÕES INDEVIDAS CONSTITUI PROJEÇÃO DO PRINCÍPIO DO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL. - O direito ao julgamento, sem dilações 
indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia 
constitucional do 'due process of law'. O réu (...) tem o direito público subjetivo 
de ser julgado, pelo Poder Público, dentro de prazo razoável, sem demora 
excessiva nem dilações indevidas. Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência. - O excesso de prazo, 
quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário (...), traduz situação 
anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o 
desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a 
qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas e com todas 
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as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional." (RTJ 187/933-934, Rel. 
Min. CELSO DE MELLO) Brasília, 25 de fevereiro de 2005. Ministro CELSO DE 
MELLO (grifo nosso) 
 

Destarte, ressalta a plena eficácia que os Tribunais superiores vêm imprimindo em 

seus julgados à razoável duração do processo, que passa a ser preocupação de primeira 

grandeza nos litígios judiciais.  

 

 

1.4.3. Atuação do Poder Público para concretização do mandamento 

constitucional 

 

 
O princípio em questão é dirigido ao Estado como um todo, exigindo ações positivas 

dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo. Enrique García Pons enfatiza que o dever de 

garantir o conteúdo essencial do direito fundamental em estudo obriga diretamente aos juízes 

e tribunais, e indiretamente ao próprio Estado, através de todos os seus Poderes94. Logo, os 

três Poderes da República devem atuar em conjunto buscando a concretização do 

mandamento constitucional. A incumbência atinge tanto o Poder Judiciário (ao prestar a 

jurisdição e no momento de elaboração dos projetos de lei de sua competência ou dos 

regimentos internos pelos Tribunais), quanto os Poderes Legislativo (na propositura e votação 

das leis95) e Executivo (na condução da atividade da Administração Pública e ao sugerir os 

projetos de lei de sua iniciativa e na edição de medidas provisórias). 

Exemplo dessa concretização no âmbito judicial é a atitude do julgador de dar 

preferência, sempre que possível, ao julgamento de mérito, ficando a extinção do processo 

restrita às hipóteses em que a sentença de fundo traria prejuízos ao próprio direito a que se 

visa proteger, v.g., quando esteja ausente algum pressuposto processual ou outro requisito 

                                                           
94 PONS, Enrique García. Responsabilidad del Estado: la justicia y sus límites temporales. Barcelona: J. M. 
Bosch Editor, 1997, p. 148-149. Nesse sentido, o autor cita, na página 149, nota 72, o que restou decidido pelo 
TEDH no caso Martins Moreira contra Portugal, em 26/10/1988: “Siempre, según el Gobierno, sólo el 
comportamiento de las autoridades judiciales en cuestión podría comprometer en la materia la responsabilidad 
internacional de Portugal, y no las eventuales faltas del legislador, del ejecutivo, o de órganos o de personas que 
no pertenecen a la estructura del Estado, en este caso, el Instituto Médico Forense que no tendría relaciones 
jerárquicas con las jurisdicciones. 
Esta tesis se opone a la jurisprudencia constante del Tribunal. Al ratificar el Convenio, el Estado portugués ha 
contraído la obligación de observarlo y debe, en particular, asegurar el respeto del mismo por sus diferentes 
autoridades”. 
95 SACCUCCI, Andrea. In tema di durata ragionevole dei processi (a margine di una delibera del Consiglio 
Superiore della Magistratura). Rivista di Diritto Processuale, anno LV (Seconda Serie), n. 1, gennaio-marzo 
2000, p. 221, informa que há muito a ser feito para conter as violações ao “tempo ragionevole” na Itália, 
indicando papel importante do legislador nessa tarefa, em razão do novo art. 111 da Constituição Italiana, que 
assegura a razoável duração do processo. 
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essencial. O princípio da duração razoável do processo potencializa o princípio de que não há 

nulidade sem prejuízo. 

Nesse sentido: 

 
Puede afirmarse que el TC extiende el derecho del art. 24, 1º hasta imponer a los 
tribunales ordinarios el deber de dictar una resolución de fondo y, en el caso de no 
entrar en el fondo por no darse todos los presupuestos procesales o cumplirse los 
requisitos de forma exigidos, ésta se habrá de razonar o fundar en Derecho, 
pudiendo el TC discernir si la causa impeditiva afecta o no al contenido esencial del 
derecho (SS. TC 64/1.983, de 21 de julio; 68/1.983, de 26 de julio).96 
 

É mais um passo na direção do reconhecimento da instrumentalidade do processo. A 

cada dia, um número crescente de processualistas toma consciência do papel instrumental do 

processo, cuja finalidade é a proteção e efetivação dos direitos97.  

O artigo 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna, obriga o legislador, em face da força 

normativa dos princípios, a elaborar leis infraconstitucionais com vistas à concretização da 

celeridade processual98, o que já vem sendo observado atualmente99. O artigo 7º da EC nº 45 

foi expresso a este respeito: 

 
Artigo 7º. O Congresso Nacional instalará, imediatamente após a promulgação desta 
Emenda Constitucional, comissão especial mista, destinada a elaborar, em cento e 
oitenta dias, os projetos de lei necessários à regulamentação da matéria nela tratada, 
bem como promover alterações na legislação federal objetivando tornar mais amplo 
o acesso à Justiça e mais célere a prestação jurisdicional. 
 

Os Presidentes dos três Poderes assinaram um pacto de Estado para um Judiciário 

mais rápido, com o envio de cerca de 25 (vinte e cinco) projetos de lei ao Congresso Nacional 

para combater a morosidade, sendo que alguns desses projetos já se tornaram leis e estão em 

vigor (como, verbi gratia, a inclusão da sentença liminar de improcedência no art. 285-A do 

CPC e a alteração da sistemática de processamento do agravo), ao passo em que outros estão 

em vias de aprovação. 

                                                           
96 MARTÍN, Agustín Jesús Pérez-Cruz. Teoría General del Derecho Procesal. Coruña: Tórculo Edicións, 2005, 
p. 254. 
97 Sobre o tema, conferir a excelente obra de DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do 
processo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 
98 MARTÍN, Agustín Jesús Pérez-Cruz. Teoría General del Derecho Procesal. Coruña: Tórculo Edicións, 2005, 
p. 334, defende que o princípio da aceleração do procedimento (die Beschleunigungsprinzip) tem como uma de 
suas manifestações, do ponto de vista da política legislativa, o de inspirar as reformas legislativas, por haver se 
convertido em um dos postulados da justiça social contemporânea. 
99 O STF, por meio de decisão monocrática do Ministro Celso de Mello no bojo do Mandado de Injunção 715-
DF, julgou inconsistente a alegação de inércia da União Federal na regulação normativa do direito à celeridade 
no julgamento dos processos (CF, art. 5º, inciso LXXVIII). Entendeu-se inexistente a ocorrência de mora 
legislativa do Congresso Nacional, pois não teria havido superação excessiva do prazo razoável para a 
deliberação acerca dos projetos de lei enviados pelo Poder Executivo em decorrência do Pacto de Estado em 
favor de um Poder Judiciário mais rápido e republicano. Cf. o inteiro teor do decisum em: 
<http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp?s1=715&d=DESP>. Registre-se, contudo, que a mora 
legislativa pode vir a se configurar, caso os projetos não tramitem de forma satisfatória no Congresso Nacional. 
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Segundo a doutrina italiana e a jurisprudência da Corte de Estrasburgo (caso Buchholz 

versus Alemanha), o princípio da duração razoável do processo deve vir acompanhado de 

reformas legislativas gerais e de intervenções instrumentais asseguradas caso a caso pelo 

magistrado, que, no exercício do poder de direção do processo (Prozeβleitung), deve zelar por 

uma administração célere da Justiça, por intermédio da aceleração e concentração do 

processo100. 

Entretanto, nem sempre se observa uma atuação conjunta dos três Poderes da 

República em prol da melhora do serviço judicial, ocorrendo, por vezes, ingerências indevidas 

dos Poderes Executivo e Legislativo na própria gestão do Poder Judiciário. Nesse sentido, o 

então Desembargador Sydney Sanches, quando integrava o Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, declarou:  

 
A Constituição Federal qualifica como poderes, independentes e harmônicos, o 
Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Mas permite uma interferência às vezes 
excessiva dos dois primeiros na estruturação, funcionamento e organização do Poder 
Judiciário, a ponto de este depender, em quase tudo, de ambos, até para existir e 
atuar.101  
 

Outrossim, de extrema valia ao cumprimento do mandamento constitucional seria que 

o Poder Executivo executasse o orçamento como previsto e não efetivasse 

contingenciamentos de recursos para garantia do superávit primário para o pagamento da 

dívida pública. Tais atitudes atrapalham qualquer planejamento do Poder Judiciário, 

impedindo os investimentos na modernização e no aperfeiçoamento da prestação 

jurisdicional. 

Da leitura dos noticiários pode-se constatar o quão freqüentemente ocorre essa 

conduta do Poder Executivo: 

 
O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região e Coordenador 
do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, Juiz Francisco 
Antonio de Oliveira, criticou duramente o contingenciamento de verbas para o Poder 
Judiciário anunciado pelo Governo para o orçamento do ano que vem.  
Para ele, a proposta do Governo "é um verdadeiro tiro no pé" e seus reflexos são 
imprevisíveis. "Todo o processo de modernização que está sendo empreendido em 
todo país para tornar a Justiça do Trabalho ainda mais ágil será comprometido", 
lamenta Francisco Antonio.  
"O Poder Judiciário recebe apenas 1,38% de todo o orçamento da União, o que já 
não é suficiente para atender todas as necessidades da Justiça", revela o presidente. 

                                                           
100 COMOGLIO, Luigi Paolo. Il “giusto processo” civile in Italia e in Europa. Revista de Processo, a. 29, n. 
116, jul./ago. 2004, p. 149-150. 
101 ALVES, Léo da Silva. Reforma do Judiciário: a solução que não vem. Revista Jurídica Consulex, Brasília, 
ano VII, n. 167, p. 14, dez. 2003. 
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"Se realmente se verificar o contingenciamento de verbas do orçamento, o 
funcionamento do Judiciário será afetado", completa.102 
 

Em suma, é mister do Poder Público como um todo prover a Justiça com meios 

materiais e procedimentos legais aptos a propiciar a almejada celeridade processual103. 

Falta ao legislador pátrio elaborar uma lei que discipline o direito à indenização pela 

lesão à razoável duração do processo (ressalve-se, contudo, que a ausência dessa lei não 

impede a apreciação de demandas indenizatórias em razão da demora na prestação 

jurisdicional), o que será analisado adiante em capítulo próprio. 

 

 

1.4.4. Inconstitucionalidade das leis que atentem contra a razoável 

duração do processo 

 

 

Quanto ao poder de legislar, há uma eficácia positiva (estimular e incentivar o 

legislador a elaborar leis que concretizem a ordem constitucional) e negativa (uma lei que de 

alguma forma atente contra esse princípio deverá ser declarada inconstitucional).  

No caso de elaboração de uma lei que atente contra a duração razoável do processo, 

afigura-se lícito o exercício do controle de constitucionalidade, seja pela via difusa, seja pela 

via abstrata104-105. 

Luigi Comoglio destaca que, sob tal perspectiva, a Corte Constitucional deve apreciar 

a legitimidade das disposições normativas que prevejam formalidades inúteis e irracionais no 

                                                           
102 “Para Presidente do TRT da 2ª Região, corte de verbas do Judiciário é ‘um tiro no pé’”, disponível em: 
<http://www.trt02.gov.br/html/noticias/un26072002_3.htm>. Cf. outras notícias sobre o tema: “Judiciário de 
Rondônia questiona no STF a Lei Orçamentária estadual”, disponível em 
<http://www.stf.gov.br/noticias/imprensa/ultimas/ler.asp?CODIGO=90360&param=&tip=UN>; “Supremo 
bloqueia menos do que Executivo queria no Orçamento”, disponível em: 
<http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=345784>; “CJF vai pedir a criação de mais varas 
federais”, disponível em: <http://www.trf4.gov.br/trf4/noticias/noticia_detalhes.php?id=3638>; “Nilson Naves: 
Governo quer mudar projeto do PCS para privilegiar servidores no início de carreira”, disponível em: 
<http://stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=368&tmp.texto=70044>. 
103 Cf. VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Da Duração Razoável do Processo. Revista Dialética de Direito 
Processual, n. 34, jan. 2006, p. 59. 
104 Manifestando a possibilidade de anulação das disposições legais contrárias ao direito fundamental em apreço: 
MARTÍN, Agustín Jesús Pérez-Cruz. Teoría General del Derecho Procesal. Coruña: Tórculo Edicións, 2005, p. 
271. 
105 Na doutrina brasileira, Fábio Ivens de Pauli defende o controle de constitucionalidade (inclusive por 
intermédio da argüição de descumprimento de preceito fundamental) dos atos normativos incompatíveis com a 
celeridade processual, por vulneração do direito à razoável duração do processo. PAULI, Fábio Ivens de. O novo 
inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição – apontamentos sobre a razoável duração do processo. Revista do 
Instituto dos Advogados do Paraná, n. 34, dez. 2006, p. 117. 
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processo, criando dilações excessivas e injustificáveis do ponto de vista da efetividade do 

direito de ação ou de defesa, e dos interesses de racionalização estrutural106.  

Nesse sentido, Sergio Chiarloni sustenta que o novo artigo 111 da Constituição da 

Itália – assegurando a razoável duração dos processos –, permite que a Corte Constitucional 

Italiana controle disposições legais que prevejam tempos longos, inúteis passagens dos autos 

de um órgão a outro, e formalidades supérfluas não justificadoras da garantia de defesa. Em 

virtude disso, pode a corte vir a pronunciar, por exemplo, a inconstitucionalidade da dupla 

deserção nas audiências cíveis – instituto segundo o qual, no processo civil italiano, há a 

necessidade de fixar-se uma nova audiência para o caso de ausência das partes na primeira107. 

Exemplo de inconstitucionalidade por afronta à razoável duração do processo é a Lei 

nº 10.772/2003, que aprovou a criação de 183 (cento e oitenta e três) Varas Federais. 

Transcreve-se o disposto no artigo 1º, inciso V, para esclarecimento do afirmado:  

 
Art. 1º São criadas 183 (cento e oitenta e três) Varas Federais destinadas 
precipuamente à interiorização da Justiça Federal de Primeiro Grau e à implantação 
dos Juizados Especiais Federais no País, assim distribuídas: 
(...). 
V – 33 (trinta e três) na 5ª Região, ficando já fixadas as sedes das seguintes Varas: 
01 (uma) em Arapiraca/AL, 01 (uma) em União dos Palmares/AL, 01 (uma) em 
Crateús/CE, 01 (uma) em Juazeiro do Norte/CE, 01 (uma) em Limoeiro do 
Norte/CE, 01 (uma) em Sobral/CE, 01 (uma) em Quixadá/CE, 01 (uma) em 
Iguatu/CE, 01 (uma) em Tauá/CE, 02 (duas) em Campina Grande/PB, 01 (uma) em 
Souza/PB, 01 (uma) em Caruaru/PE, 01 (uma) em Garanhuns/PE, 01 (uma) em 
Goiana/PE, 01 (uma) em Salgueiro/PE, 01 (uma) em Petrolina/PE, 01 (uma) em 
Serra Talhada/PE, 01 (uma) em Ouricuri/PE, 01 (uma) em Palmares/PE, 01 (uma) 
em Caicó/RN, 01 (uma) em Mossoró/RN, 01 (uma) em Estância/SE e 01 (uma) em 
Itabaiana/SE. 
 

Ocorre que a fixação das localidades das Varas Federais prevista no projeto de lei 

encaminhado pelo STJ foi desfigurada por inúmeras emendas parlamentares, propostas por 

congressistas interessados na criação de unidades da Justiça Federal em seus municípios de 

origem108. As alterações procedidas pelos parlamentares não obedeceram a critérios técnicos e 

impediram a aceleração da prestação jurisdicional em comarcas onde a demanda de processos 

é maior109.  

                                                           
106 COMOGLIO, Luigi Paolo. Etica e tecnica del “giusto processo”. Torino: G. Giappichelli Editore, 2004. 
(Collana Biblioteca di Diritto Processuale Civile n. 28), p. 87. 
107 CHIARLONI, Sergio. Il nuovo art. 111 Cost. e il processo civile. Rivista di Diritto Processuale, anno LV 
(Seconda Serie), n. 4, ottobre-dicembre 2000, p. 1032-1033. 
108 Consultando-se o andamento do projeto de lei nº 5756/2001 na Câmara dos Deputados (no site 
http://www2.camara.gov.br/proposicoes), observa-se que foram 28 (vinte e oito) emendas parlamentares na Casa 
com essa finalidade. 
109 Corroborando o afirmado, confira-se a notícia intitulada “CJF vai pedir a criação de mais varas federais”, 
disponível em: <http://www.trf4.gov.br/trf4/noticias/noticia_detalhes.php?id=3638>, na qual se lê: “Durante a 
reunião do Conselho da Justiça Federal, realizada hoje em Florianópolis, o presidente do STJ e do CJF explicou 
os problemas que foram enfrentados pela proposta do judiciário no Congresso Nacional. O projeto encaminhado 
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Com efeito, a instalação de Varas Federais em Crateús-CE, Tauá-CE, União dos 

Palmares-AL, Ouricuri-PE, Goiana-PE, dentre outras, não atende ao Indicativo de Carência de 

Varas da Justiça Federal (ICVJF). Tal índice é adotado na pesquisa “Subsídios para a 

ampliação do número de Juízos Federais”, levada a cabo pelo Conselho da Justiça Federal e 

Centro de Estudos Judiciários110: 

 
O Indicativo de Carência de Varas da Justiça Federal (ICVJF) baseia-se nas séries 
estatísticas, fornecidas pelos TRFs – referentes aos processos julgados e em 
tramitação na Justiça Federal de 1º Grau, em nível de seção judiciária –, bem como 
em fatores que refletem as dinâmicas de crescimento demográfico, econômico e 
espacial da rede urbana brasileira. Esses indicativos, calculados por meio de uma 
fórmula descrita no anexo 1, buscam identificar as unidades da Federação mais 
necessitadas de varas e Juizados Especiais Federais.111  
 

O ICVJF foi aplicado conjuntamente com o estudo “Caracterização e tendências da 

rede urbana do Brasil”, do Instituto de Pesquisa Economia Aplicada – IPEA, explicado a 

seguir:  

 
O estudo Caracterização e tendências da rede urbana do Brasil, desenvolvido para 
servir de subsídio à formulação de políticas territoriais de âmbito nacional, regional 
e municipal, foi escolhido como modelo de configuração territorial para a criação do 
Indicativo de Carência de Varas da Justiça Federal (ICVJF), na busca de critérios 
técnicos para definir o processo de interiorização da Justiça Federal. 
Esse estudo buscou analisar a atual configuração e as tendências de evolução da rede 
urbana do País, enfocando as transformações ocorridas no processo de crescimento 
demográfico, funcional e espacial das cidades brasileiras, a fim de contribuir para a 
definição de estratégias de apoio à formulação e à execução da política urbana 
nacional, bem como subsidiar as políticas setoriais e territoriais.112  
 

Na multicitada pesquisa, houve o cruzamento das 111 (cento e onze) localidades 

denominadas no estudo do IPEA de “centros urbanos estratégicos” com os locais em que 

foram previstas as Varas Federais pela Lei nº 10.772/2003. Assim, constatou-se que 64 

(sessenta e quatro) cidades com previsão de novas varas não se enquadram na classificação de 

centros urbanos estratégicos, aí se incluindo, dentre outras, as anteriormente mencionadas: 

Crateús-CE, Tauá-CE, União dos Palmares-AL, Ouricuri-PE, Goiana-PE113.  

A conclusão do ocorrido foi exposta na própria pesquisa, em trecho a seguir transcrito: 
                                                                                                                                                                                     
previa a determinação de algumas varas federais e deixava em aberto um determinado número delas, algumas 
para serem usadas na criação de Juizados Especiais. Na Câmara dos Deputados, o substitutivo apresentado à 
proposta determinou a localização de todas as varas deixando de lado o critério técnico e inviabilizando a 
instalação dos juizados especiais.” (grifo nosso) 
110 Cf. Subsídios para a ampliação do número de Juízos Federais. Conselho da Justiça Federal e Centro de 
Estudos Judiciários. Série Pesquisas do CEJ, v. 13. Brasília-DF: CJF, 2005, p. 76. 
111 Maiores explicações sobre a fórmula do ICVJF no anexo 1 do referido estudo, às p. 94-95. A formulação do 
índice envolve número de processos em tramitação e julgados pela localidade, PIB (Produto Interno Bruto) e 
população do local. 
112 Subsídios para a ampliação do número de Juízos Federais. Op. cit., p. 80-81. Para mais detalhes sobre o 
estudo em questão, vide o anexo 2 da obra citada, às p. 96-99. 
113 Subsídios para a ampliação do número de Juízos Federais Op. cit., p. 81-87. 
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A Lei nº 10.772, de 2003, poderia ter amenizado os problemas decorrentes dessa 
carência de varas federais; no entanto, a falta de critérios técnicos para determinar a 
localização das varas por ela criadas resultou em um novo problema: a destinação de 
varas a centros urbanos com menor expressão populacional e econômica, em 
detrimento de centros mais desenvolvidos ou em que já existem varas instaladas, 
problema este resultante da falta de pesquisas e de estudos de custo-benefício para a 
criação dessas unidades em tais cidades.114  
 

O caso acima esmiuçado é apenas um exemplo de lei que fere o princípio da duração 

razoável do processo115, existindo diversas normas eivadas de inconstitucionalidade pela 

mesma razão. Aliás, além de ferir a razoável duração do processo, tal lei, como se vê, atenta 

também contra os princípios da economicidade e eficiência da Administração Pública (artigo 

37, caput, da Carta Magna), e viola o comando introduzido no art. 93, inciso XIII, da Carta 

Magna, pela Emenda Constitucional nº 45/2004, segundo o qual o número de juízes na 

unidade jurisdicional deve ser proporcional à demanda judicial e à respectiva população. 

Outro exemplo é o julgamento da ADIN 3362-BA, ajuizada pela Associação dos 

Magistrados do Brasil - AMB contra a Assembléia Legislativa do Estado da Bahia. Argüia-se 

a inconstitucionalidade do artigo 122 da Constituição do Estado da Bahia, no ponto em que 

limita ao máximo de 35 (trinta e cinco) o número de desembargadores do Tribunal de Justiça 

daquele Estado116. A ação foi julgada procedente por maioria pelo Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, em 30/08/2007. Os Ministros entenderam que a limitação do número de 

desembargadores a 35 (trinta e cinco) afrontava o artigo 96, inciso II, “a”, da Constituição 

Federal, uma vez que estaria ferindo a competência do Poder Judiciário para propor a 

alteração do número de membros dos tribunais117. Insta ressaltar que o Min. Eros Grau 

(designado relator para o acórdão) e o Min. Ricardo Lewandowski citaram a celeridade 

processual como fundamentos de seus votos, argumentando que o congelamento do número 

de desembargadores em 35 (trinta e cinco) iria gerar demora na prestação jurisdicional. 

                                                           
114 Subsídios para a ampliação do número de Juízos Federais. Conselho da Justiça Federal e Centro de 
Estudos Judiciários. Série Pesquisas do CEJ, v. 13. Brasília-DF: CJF, 2005, p. 88. 
115 Registre-se a prolação de sentença da lavra desse examinando, na Ação Civil Pública nº 2007.83.00.016333-
3, em trâmite na 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na qual se decidiu em consonância com o 
entendimento aqui esposado, julgando-se procedente o pedido e reconhecendo-se a inconstitucionalidade da Lei 
nº 10.772/2003, para impedir a transferência da 21ª e da 22ª Varas Federais de Pernambuco para Palmares-PE e 
Goiana-PE. 
116 “Artigo 122. O Tribunal de Justiça, com jurisdição em todo o Estado e sede na Capital, compõe-se de, no 
máximo, trinta e cinco desembargadores, nomeados pelo governador do Estado, após aprovação da maioria 
absoluta da Assembléia Legislativa, dentre brasileiros de notório saber jurídico e reputação ilibada, sendo:” 
(grifo nosso). Constituição do Estado da Bahia. Disponível em: 
<http://www.al.ba.gov.br/arquivos/constituicao2007.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2007. 
117 “Art. 96. Compete privativamente: II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos 
Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169: a) a alteração do 
número de membros dos tribunais inferiores;”. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao_Compilado.htm>. Acesso em: 30 ago. 2007.  
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Restaram vencidos os Ministros Sepúlveda Pertence, Nelson Jobim, Joaquim Barbosa e Celso 

de Mello. O julgamento em referência foi noticiado pelo Informativo nº 477 do STF: 

 
Composição de Tribunal de Justiça: Fixação de Teto e Iniciativa 
Em conclusão de julgamento, o Tribunal, por maioria, deu pela procedência de 
pedido formulado em ação direta ajuizada pela Associação dos Magistrados 
Brasileiros - AMB, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “no máximo, 
trinta e cinco”, contida no caput do art. 122 da Constituição do Estado da Bahia, que 
fixa o número máximo de Desembargadores a compor o tribunal de justiça local — 
v. Informativo 417. Entendeu-se que a expressão impugnada estaria em conflito com 
o art. 96, II, a, da CF (“Art. 96. Compete privativamente: ... II - ... aos Tribunais de 
Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169: a) 
a alteração do número de membros dos tribunais inferiores”), haja vista que o 
tribunal de justiça local, por não ter a iniciativa de emenda à constituição, perderia a 
mencionada iniciativa de projeto de lei, prejudicando a própria prestação 
jurisdicional. Vencidos os Ministros Sepúlveda Pertence, relator, Nelson Jobim, 
Joaquim Barbosa e Celso de Mello, que julgavam o pedido improcedente.  
ADI 3362/BA, rel. orig. Min. Sepúlveda Pertence, rel. p/ o acórdão Min. Marco 
Aurélio, 30.8.2007.  (ADI-3362)118  

 

 
1.4.5. Indenizabilidade dos danos sofridos com a demora do processo  

 

 

Outra conseqüência prática do novo inciso é a abertura de possibilidade de 

ajuizamento de demanda indenizatória contra o Poder Público, em face do descumprimento ao 

mandamento constitucional da duração razoável do processo119, ação esta a ser ajuizada na 

Justiça Federal (se a demanda originária houver sido proposta contra a União ou ente público 

federal) ou na Justiça Estadual do respectivo Estado-membro (caso a lide seja de competência 

do Juiz de Direito)120.  

                                                           
118 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.362-BA. Pleno. Relator: Min. 
Sepúlveda Pertence. Relator p/ acórdão: Min. Marco Aurélio. Brasília, 30 de agosto de 2007. Informativo do 
STF nº 477. Disponível em: <http://www.stf.gov.br/noticias/informativos/anteriores/info477.asp>. Acesso em: 
30 nov. 2007. 
119 Segundo MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 373, referindo-se ao novo inciso LXXVIII do artigo 5º da Carta Magna: “Para não reduzir a bem 
intencionada disposição à reles condição de mera ‘regra programática’, sem impacto real na vida do foro, é 
preciso atribuir-lhe, quando nada, a virtude de conferir ao prejudicado pela demora excessiva da prestação 
jurisdicional o direito ao ressarcimento dos danos sofridos”. 
120 Não se pode olvidar, contudo, a possibilidade de incidente de deslocamento de competência para a Justiça 
Federal, com base no art. 109, §5º, da CF/88, a seguir transcrito, uma vez que se trata de violação a garantia 
fundamental prevista em convenção internacional de direitos humanos da qual o Brasil é parte: “Art. 109. Aos 
juízes federais compete processar e julgar: § 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o 
Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de 
tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior 
Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a 
Justiça Federal. (incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”. Confiram-se os comentários sobre esse 
assunto no tópico 4.4. 



 44

A indenização dos danos sofridos em virtude da duração irrazoável do processo vem 

sendo, já há bastante tempo, determinada de forma recorrente em diversas cortes, como o 

Tribunal Europeu de Direitos Humanos121, a Corte de Cassação da Itália e o Tribunal 

Constitucional da Espanha122. Observe-se, verbi gratia, o caso Hannak versus Austria (cujo 

julgamento final se deu em 22/03/2005), em que a Corte Européia entendeu ter ocorrido 

violação da Áustria ao art. 6º, 1, da Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das 

Liberdades Fundamentais (que dispõe acerca da duração razoável do processo), e deliberou 

pela condenação desse Estado em nove mil euros por danos não-pecuniários e dois mil euros 

por custas, despesas e taxas123. Antônio Edílio Magalhães Teixeira refere, ainda, o caso 

Debono versus Malta, julgado em 07 de fevereiro de 2006, no qual a Corte Européia 

condenou a República de Malta em pena pecuniária, por ter havido lesão ao direito à razoável 

duração do processo. O caso se referia a uma ação proposta na Justiça de Malta contra a 

companhia de serviços de água local. O autor, cidadão maltês, queixava-se de infiltração de 

líquido sujo em diversas partes de suas propriedades, em decorrência, segundo alegava, de 

deficiências no escoamento sanitário do sistema de drenagem, pedindo, portanto, uma 

compensação financeira pelos transtornos. O processo fora instaurado em Malta em 1996, 

encontrando-se sem resolução até a data da decisão final do Tribunal Europeu. Restou 

consignado na referida decisão que o Estado contratante tem o dever de organizar seu sistema 

                                                           
121 Por exemplo, o caso Pammel, de 1997, em que a Corte Européia condenou a Alemanha ao pagamento de 
indenização ao reclamante, em virtude da excessiva duração do processo. TAVARES, André Ramos. Reforma 
do Judiciário no Brasil pós-88: (des)estruturando a Justiça. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 32. 
122 Existe vastíssima bibliografia sobre a matéria, como se pode ver nas referências bibliográficas ao final desta 
dissertação. Destaquem-se, em língua espanhola: GALLO, Pablo Acosta. La responsabilidad del Estado-Juez: 
Error judicial y funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Madrid: Montecorvo, 2005; 
GALLI BASUALDO, Martín. Responsabilidad del Estado por su actividad judicial. Buenos Aires: 
Hammurabi, 2006; DELGADO, José Díaz (director). Responsabilidad patrimonial del Estado legislador, 
administrador y juez. Cuadernos de Derecho Judicial II - 2004. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 
2004; RINCÓN, Jorge Carreras del. Comentarios a la doctrina procesal civil del Tribunal Constitucional y del 
Tribunal Supremo: el artículo 24 de la Constitución Española. Los derechos fundamentales del justiciable. 
Madrid: Marcial Pons, 2002; MONTERREAL, José Maria Reyes. La responsabilidad del Estado por error y 
anormal funcionamiento de la administración de justicia. 2. ed. Madrid: Colex, 1995. Na doutrina italiana, por 
sua vez, dentre diversos outros: CHIARLONI, Sergio (a cura di). Misure acceleratorie e riparatorie contro 
l’irragionevole durata dei processi: commento alla legge 24 marzo 2001, n. 89. Torino: G. Giappichelli Editore, 
2002. (Collana Procedura Civile n. 1); COMOGLIO, Luigi Paolo. Etica e tecnica del “giusto processo”. Torino: 
G. Giappichelli Editore, 2004. (Collana Biblioteca di Diritto Processuale Civile n. 28); MASONI, Roberto. La 
ragionevole durata del “giusto processo” nell’applicazione giurisprudenziale. Milano: Giuffrè Editore, 2006. 
(Collana Fatto & Diritto); ROMANO, Giovanni, CANNAVALE, Stefania, ALBINI, Margherita Cardona, 
JASONNA, Stefania, FASCIGLIONE, Marco. L’equa riparazione nei più recenti orientamenti della Corte di 
Cassazine e della Corte Europea: la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e l’ordinamento italiano dopo 
l’intervento delle sezioni unite. Milano: Cosa & Come, 2005.  
123 Conferir o caso Hannak v. Austria (Application nº 70883/01, julgamento final em 22/03/2005). Site da Corte 
Européia de Direitos Humanos. Disponível em: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-
en>. Acesso em: 04 abr. 2005. 
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judicial de tal maneira, que as cortes internas possam atender às exigências estabelecidas no 

artigo 6º da Convenção Européia dos Direitos do Homem124. 

Ressalte-se que há indenizabilidade de prejuízos de ordem material e moral, e com 

relação a processos judiciais e administrativos, restando patente que o Poder Executivo 

também está sujeito à observância do instituto no âmbito de suas atribuições. 

A transgressão do mandamento constitucional, como lembra Sérgio Bermudes125, não 

repercute na validade ou na eficácia do processo, ou seja, independente da lentidão da 

tramitação, as decisões proferidas na ação produzem seus efeitos regulares. 

Importante frisar que, apesar de extremamente recomendável a edição de lei 

regulamentadora do direito à indenização pela mora processual (lei essa que poderia tomar de 

empréstimo em diversos pontos a experiência italiana sob o pálio da Legge Pinto), entende-se 

que o direito à indenização não está na dependência da referida norma126. Isto porque a norma 

constitucional em liça possui eficácia plena e deve ser aplicada em consonância com o 

restante do ordenamento jurídico, como será esmiuçado em item separado adiante. A 

propósito, o Senador Bernardo Cabral, então relator do projeto da Reforma do Poder 

Judiciário, fez constar no seu parecer que o intuito imediato da proposta é “propiciar lastro 

técnico às eventuais responsabilizações do Poder Público pela negativa da prestação 

jurisdicional a tempo”127-128. 

Oportuno registrar-se a lúcida opinião de Yussef Cahali, que há muito sustenta, 

divergindo da orientação jurisprudencial dominante, a obrigação de o Estado responder pelos 

danos causados em virtude da excessiva morosidade no desempenho da atividade 

jurisdicional, sendo indenizáveis os danos patrimoniais ou os danos morais, conforme o caso 

concreto129. Tal posição resta fortalecida e corroborada com a inclusão do princípio da 

razoável duração do processo na Carta Magna.  

                                                           
124 TEIXEIRA, Antônio Edílio Magalhães. A razoável duração do processo ambiental. Dissertação 
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito de Faculdade de Direito do Recife/Centro de Ciências 
Jurídicas da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em 
Direito. Recife: 2006, p. 59-60. 
125 BERMUDES, Sérgio. A reforma do Judiciário pela Emenda Constitucional nº 45: observações aos artigos 
da Constituição Federal alterados pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005, p. 12. 
126 Ivo Dantas ressalta que, em decorrência da inclusão expressa da razoável duração do processo na 
Constituição Federal, torna-se a responsabilidade do Estado pela demora da prestação jurisdicional exigível por 
intermédio do Poder Judiciário. DANTAS, Ivo. Constituição e Processo. Curitiba: Juruá, 2007, p. 358. 
127 O parecer referido pode ser consultado na íntegra no site do Senado Federal, <http://www.senado.gov.br>. 
128 Não se pode olvidar, contudo, que o direito à indenização pela duração excessiva do processo não deve ser 
considerado como um fim em si mesmo. O escopo do instituto, além da reparação à parte prejudicada pela 
lentidão na prestação jurisdicional, é pressionar o Estado a efetuar as reformas legislativas e os investimentos 
estruturais necessários ao aperfeiçoamento e melhora da máquina judiciária. 
129 CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 3. ed. São Paulo: RT, 2005, p. 524.  
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Por fim, resta reforçada a possibilidade de que o Brasil seja punido pela Corte 

Americana de Direitos Humanos em razão da demora processual – como, a propósito, já 

ocorreu com o caso Ximenes Lopes –, conforme será também analisado em capítulo próprio.  

Conclui-se, destarte, que o tema em estudo tem extrema relevância na medida em que 

possui conseqüências práticas de monta, acima esmiuçadas, que merecem análise denodada da 

doutrina e da jurisprudência pátrias. 
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CAPÍTULO II - DELIMITAÇÃO DO CONCEITO DE RAZOÁVEL D URAÇÃO DO 

PROCESSO 

 

 
 A fim de prosseguir-se no estudo da matéria, torna-se imprescindível a delimitação 

precisa do conceito de razoável duração do processo. Será efetuada a análise das tentativas de 

fixação de prazos concretos para razoabilidade do tempo de duração do processo, bem como 

serão estudados os critérios para determinação do conceito de prazo razoável no caso 

concreto, com ênfase nos elementos adotados pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. 

 

 

2.1. Qual é o limite de tempo considerado razoável para a duração de um 

processo? 

 

 

A primeira pergunta a ser feita sobre o tema é: qual é o limite de tempo considerado 

razoável para a duração de um processo? Não se afigura adequado, conforme entendimento 

que será demonstrado adiante, arbitrar um prazo fixo para definir a razoabilidade do tempo 

transcorrido em um processo. Contudo, há doutrinadores que se esforçam na tentativa de 

fixação de um prazo concreto, que permita aferir de forma objetiva os casos em que ocorra 

descumprimento à razoável duração do processo.  

Fernando da Fonseca Gajardoni130, a despeito do receio de ser tachado de ortodoxo, 

opina que, em sistemas processuais preclusivos e de prazos majoritariamente peremptórios 

como o brasileiro, o tempo ideal do processo é aquele resultante do somatório dos prazos do 

Código de Processo Civil para o cumprimento de todos os atos que compõem o procedimento, 

somado ao tempo de trânsito em julgado. Segundo o autor, a tutela jurisdicional prestada além 

desse prazo seria intempestiva. Idêntico posicionamento é defendido por Carlos Henrique 

Haddad131, para quem o lapso de conclusão dos processos cíveis em primeira instância 

resultará do total de prazos previstos em lei, sendo este o melhor critério, por derivar da lei e, 

conseqüentemente, por ser peremptório e objetivo.  

                                                           
130 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de aceleração do processo. São Paulo: Lemos & Cruz, 2003, 
p. 59-60. 
131 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Fatores de produtividade: proposta de avaliação do desempenho do 
magistrado federal. In: Administração da Justiça Federal: Concurso de Monografias - 2004. Série 
Monografias do CEJ, v. 10. Brasília-DF: CJF, 2005, p. 37-38.  
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Compartilhando dos entendimentos acima expostos, Alessandra Spalding132 somou os 

prazos de cada fase do procedimento ordinário, desde o ajuizamento da ação até a prolação de 

sentença de primeiro grau, obtendo o total de 131 (cento e trinta e um) dias, período de tempo 

este que identificaria um processo com duração razoável, ressaltando, no entanto, que o prazo 

variaria de acordo com as peculiaridades da lide. Na doutrina espanhola, colhe-se 

entendimento semelhante, porém mais elaborado e minucioso, dividindo os feitos em grupos 

de acordo com as matérias versadas (penal, de estado e capacidade das pessoas, laboral e de 

seguridade social e o restante das matérias), e levando em consideração se os processos são 

singelos e sem comportamento indevido das partes, complexos e/ou com comportamento 

indevido das partes, e as paralisações ocorridas no trâmite processual. Com essa sistemática, 

conclui-se, por exemplo, que a duração de um processo penal pode ser considerada irrazoável, 

quando exceda os seguintes prazos: 1) para processos singelos e sem comportamento indevido 

das partes: 5 anos; 2) para processos complexos e/ou com comportamento indevido das 

partes: 7 anos; 3) período de inatividade permitido: 1 ano133. 

Tal corrente doutrinária, no entanto, é alvo de duras críticas por parte da maioria 

esmagadora dos juristas. Francisco Wildo Lacerda Dantas134, verbi gratia, defende que se 

trata, em verdade, de um conceito indeterminado, e manifesta expressa discordância da 

proposta de Alessandra Spalding para fixação do prazo razoável para o procedimento 

ordinário. O processualista alagoano conclui que a questão não pode ser resolvida por meio de 

simples operação aritmética135. De fato, o que se deve buscar assegurar é a duração razoável 

do processo considerado globalmente, e não o cumprimento absoluto dos prazos previstos 

para cada ato processual previsto em lei136.   

Consoante o Tribunal Constitucional da Espanha “no toda infracción de los plazos 

procesales constituye un supuesto de dilación procesal indebida”. Com efeito, o atraso 

injustificado na tramitação dos processos não se produz necessariamente pelo simples 

                                                           
132 SPALDING, Alessandra Mendes. Direito Fundamental à tutela jurisdicional tempestiva à luz do inciso 
LXXVIII do art. 5º da CF inserido pela EC n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) e outros. 
Reforma do Judiciário: primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: RT, 2005, p. 37-38. 
133 PONS, Enrique García. Responsabilidad del Estado: la justicia y sus límites temporales. Barcelona: J. M. 
Bosch Editor, 1997, p. 199-203. 
134 DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. A Reforma das Leis Processuais. Revista da ESMAFE 5ª Região, n. 
10, dez. 2006, p. 141-142. 
135 Nesse mesmo sentido, a propósito, entende a Corte de Cassação da Itália – Cass., 1 sez., 13 settembre 2002, n. 
13422, Pres. Delli Priscoli, est. Morelli –, para quem a razoabilidade do prazo de duração do processo não se 
traduz em fórmula aritmética fixa para cada tipo e fase do processo, mas vai determinado caso a caso, em relação 
ao desenvolvimento particular de cada demanda. PETROLATI, Franco. I tempi del processo e l’equa 
riparazione per la durata non ragionevole (la c.d. «legge Pinto»). Milano: Giuffrè, 2005, p. 88. 
136 Confira-se, com o mesmo entendimento: PIRES, Renato Barth. A reforma do Poder Judiciário e o direito à 
“razoável duração do processo”. Revista TRF 3ª Região, v. 62, nov./dez. 2003, p. 27. 
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descumprimento das normas sobre prazos processuais, e sim pelo fato de que a pretensão 

deduzida em juízo não se resolva definitivamente em um prazo razoável137. Em outro julgado 

importante, que serve como expoente da doutrina do próprio Tribunal Constitucional neste 

aspecto – a sentença nº 5 de 23.01.1985 –, afirmou-se:  

 
El artículo 24.2 no ha constitucionalizado el derecho a los plazos; ha 
constitucionalizado, configurando como un derecho fundamental, con todo lo que 
esto significa, el derecho de toda persona a que su causa se resuelva dentro de un 
tiempo razonable.  
(…). 
Este concepto (el de proceso sin dilaciones indebidas o en un tiempo razonable) es 
un concepto indeterminado o abierto que ha de se dotado de contenido concreto en 
cada caso atendiendo a criterios objetivos congruentes con su enunciado 
genérico.138  
 

Nesse sentido, leciona José Rogério Cruz e Tucci139 que se afigura “impossível fixar a 

priori uma regra específica, determinante das violações ao direito à tutela jurisdicional dentro 

de um prazo razoável” e que a razoabilidade em tela carece de limites precisos. No entanto, 

como visto, esse prazo varia de caso a caso, dependendo, dentre outros fatores, das provas que 

deverão ser produzidas, da complexidade da questão a ser decidida, da atuação das partes, dos 

órgãos estatais (Ministério Público e Defensoria Pública, por exemplo), e de todos os que 

laborem em um processo judicial (como um perito ou um tradutor). A doutrina italiana 

leciona que a corte de justiça competente para apreciar o pleito de ressarcimento pela lesão ao 

princípio fundamental em estudo, na faina de determinar a ocorrência concreta da “durata 

irragionevole”, possui legitimidade para proceder a um “accertamento caso per caso”, tendo 

em conta a duração global do processo, as peculiaridades estruturais de cada procedimento 

singular, da variável complexidade da causa, do comportamento dilatório do reclamante ou 

das autoridades públicas que intervenham na demanda140.   

A propósito, mesmo que se considere como correto o procedimento de soma dos dias 

compreendidos em cada uma das etapas procedimentais, ainda assim é praticamente 

impossível indicar com exatidão qual o prazo razoável a ser seguido. Carlos Henrique 

                                                           
137 MARTÍN, Agustín Jesús Pérez-Cruz. Teoría General del Derecho Procesal. Coruña: Tórculo Edicións, 
2005, p. 259-260. 
138 RINCÓN, Jorge Carreras del. Comentarios a la doctrina procesal civil del Tribunal Constitucional y del 
Tribunal Supremo: el artículo 24 de la Constitución Española. Los derechos fundamentales del justiciable. 
Madrid: Marcial Pons, 2002, p. 552, nota 2. 
139 TUCCI, José Rogério Cruz e. Tempo e processo: uma análise empírica das repercussões do tempo na 
fenomenologia processual civil e penal. São Paulo: RT, 1997, p. 67 e 76.  
140 COMOGLIO, Luigi Paolo. Etica e tecnica del “giusto processo”. Torino: G. Giappichelli Editore, 2004. 
(Collana Biblioteca di Diritto Processuale Civile n. 28), p. 86. No mesmo local, na nota 132, o autor refere 
diversos acórdãos da Corte Européia de Direitos Humanos, antigos e recentes, que versam sobre o tema. 
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Haddad141, por exemplo, optou por criar dois prazos: 102 (cento e dois) dias, para o 

procedimento ordinário com meras questões de direito, que prescinde da produção de provas 

complementares; 264 (duzentos e sessenta e quatro) dias – para os processos sem a realização 

de audiência –, ou 279 (duzentos e setenta e nove) dias –quando haja audiência –, para o 

procedimento ordinário com produção de prova oral e pericial. Ainda são admissíveis 

acréscimos de prazo, segundo o autor, caso figurem entes públicos como réus ou haja 

necessidade de comunicação ou execução dos atos processuais mediante carta precatória.  

Assim, a tentativa de gerar um prazo fixo e pré-determinado esbarra, como se vê, em 

óbices de ordem prática, e redunda inapelavelmente em fracasso. Nesse sentido, oportuno 

lembrar que o artigo 281 do CPC definia legalmente a duração completa do processo 

sumaríssimo em 90 (noventa) dias, e que tal dispositivo findou por ser revogado – pela Lei nº 

9.245/95 – ante sua total ausência de efetividade142.  

De fato, a complexidade da vida e, conseqüentemente, das lides processuais, faz com 

que o prazo razoável somente possa ser indicado caso a caso, mediante um juízo de 

razoabilidade, somando-se bom senso e ponderação. O que é razoável em uma hipótese pode 

não ser em outra, a depender das peculiaridades da situação concreta. Ademais, a aferição da 

razoabilidade temporal dos processos deve se calcar, sobretudo, em uma perspectiva 

qualitativa. Não é suficiente verificar qual o tempo transcorrido, mas principalmente 

determinar como este tempo foi empregado. É realmente inadequada para a resolução do 

problema, portanto, uma simples operação aritmética, devendo-se averiguar, isto sim, se o 

dispêndio de tempo em um processo específico – considerado como um todo – encontra-se 

compatível com a atividade jurisdicional prestada143. 

 Destarte, sob pena de total inutilidade do conceito de “razoável duração do processo”, 

em virtude de sua grande maleabilidade e abstração, tornou-se necessária a elaboração – 

especialmente pelas cortes de justiça na práxis cotidiana – de critérios de objetivação da 

razoabilidade no caso concreto. 

                                                           
141 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Fatores de produtividade: proposta de avaliação do desempenho do 
magistrado federal. In: Administração da Justiça Federal: Concurso de Monografias - 2004. Série 
Monografias do CEJ, v. 10. Brasília-DF: CJF, 2005, p. 43-48. 
142 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Da Duração Razoável do Processo. Revista Dialética de Direito 
Processual, n. 34, jan. 2006, p. 65. 
143 ARRUDA, Samuel Miranda. O Direito Fundamental à Razoável Duração do Processo. Brasília-DF: 
Brasília Jurídica, 2006, p. 309. 
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2.2. Critérios para determinação da duração razoável do processo  

 

 

 A razoabilidade da duração do processo tem um conteúdo mínimo que permite 

identificá-la144, sem a presença do qual a dilação indevida resta patente. Em alguns casos, com 

efeito, a ausência de razoabilidade é tão evidente que permite afirmar, sem chance de erro, 

estar-se diante de um caso em que foi lesado o princípio da duração razoável do processo. 

Seria o caso, por exemplo, de um processo com duração superior a 20 (vinte) anos, sem o 

devido desfecho. No dizer de Danielle Annoni:  

 
A definição precisa do que se deve entender por prestação da justiça em um prazo 
razoável ainda está em construção, mas, por certo, já se pode identificar quando este 
direito do cidadão não foi respeitado, culminando na demora da prestação 
jurisdicional, ou seja, em atividade defeituosa do Estado ao dizer o direito, o que 
enseja responsabilização.145  
 

 Outro exemplo de duração absolutamente excessiva do processo, hipótese concreta em 

que não houve qualquer hesitação na caracterização da irrazoabilidade do tempo de 

tramitação processual, pode ser colhido na jurisprudência da Comissão Européia, em sentença 

proferida no caso Clerc, em 26 de abril de 1990, de onde se extrai o seguinte trecho: 

 
Señala la Comisión que las partes coinciden en reconocer que la causa era un tanto 
compleja, como lo demuestran, por lo demás, las cuestiones de hecho y de Derecho 
suscitadas. Sin embargo, esta complejidad no justifica por sí sola un período de casi 
trece años. 
(…). 
En sí, este período es excesivo. Aunque se tenga en cuenta la complejidad del 
asunto, considera la Comisión que la duración del procedimiento se debió a la 
forma en que las autoridades judiciales lo dirigieron.146 
 

Entretanto, se, por um lado, é relativamente singelo aferir a ausência de razoabilidade 

nos casos de duração extremada sem resolução da lide, o mesmo não se pode dizer dos casos 

em que a demora não é tão exorbitante. Para a constatação da presença ou ausência da 

                                                           
144 SCARTEZZINI, Ana Maria Goffi Flaquer. O prazo razoável para a duração dos processos e a 
responsabilidade do Estado pela demora na outorga da prestação jurisdicional. In: WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim, WAMBIER, Luiz Rodrigues, GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel, FISCHER, Octávio Campos e 
FERREIRA, William Santos (coords.). Reforma do Judiciário: Primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 
45/2004. São Paulo: RT, 2005, p. 42-43. 
145 ANNONI, Danielle. Direitos humanos e acesso à justiça no direito internacional. Curitiba: Juruá, 2003, p. 
83. 
146 BARTOLOMÉ, Plácido Fernández-Viagas. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.  Madrid: 
Civitas, 1994, p. 89, nota 117. 
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razoável duração do processo nesses casos, fez-se mister a elaboração de critérios que 

auxiliem na identificação da razoabilidade da tramitação da demanda. 

Existem algumas classificações e diferentes critérios adotados, mas foi o Tribunal 

Europeu de Direitos Humanos quem analisou com mais proficiência essa questão, elaborando 

critérios de densificação do princípio da razoável duração do processo, cujo êxito pode ser 

medido pela freqüência com que a referida classificação é seguida em várias Cortes ao redor 

do globo. 

 

 

2.3. Elementos adotados pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos 

 

 

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos adota quatro critérios para auxiliar na 

determinação da duração razoável do processo no caso concreto. 

Seguindo a doutrina formada no Tribunal Europeu de Direitos Humanos (por exemplo, 

as sentenças nos casos König, de 10/03/1980; Buchloz, de 06/05/1981; Eckle, de 15/07/1982; 

Foti e outros, de 10/12/1982; Corigliano, de 10/12/1982; Pretto, de 08/12/1983; 

Zimmermann-Steiner, de 13/07/1983; Lechner e Hess, de 23/04/1987; Capuano, de 

25/06/1987; Baggetta, de 25/06/1987; Milasi, de 25/06/1987; Sanders, de 07/07/1990; 

Moreiras de Azevedo, de 23/10/1990; Vernillo, de 20/02/1991; entre outras), o Tribunal 

Constitucional da Espanha aduz que a noção de dilação processual indevida remete a um 

conceito jurídico indeterminado, cujo conteúdo concreto deve ser obtido mediante a aplicação 

de critérios objetivos às circunstâncias específicas de cada caso147.   

O TEDH, ao longo dos vários julgamentos proferidos sobre o tema, assentou alguns 

critérios objetivos utilizados para determinação da duração razoável do processo, mediante o 

cotejo com as particularidades do caso concreto, nomeadamente: 1) a complexidade do litígio; 

2) a conduta pessoal da parte lesada; 3) a conduta das autoridades envolvidas no processo; e 

4) o interesse em jogo para o demandante da indenização 148. Entendemos que o modelo 

criado pela jurisprudência da corte européia é de fato bastante avançado, sendo de inestimável 

valia a sua adoção no Brasil. 

                                                           
147 MARTÍN, Agustín Jesús Pérez-Cruz. Teoría General del Derecho Procesal. Coruña: Tórculo Edicións, 
2005, p. 259. 
148 MARTÍN, Agustín Jesús Pérez-Cruz. Teoría General del Derecho Procesal. Op. cit., p. 266-267. O autor 
indica inúmeros acórdãos proferidos pelo TEDH adotando esses critérios. 
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Tal classificação é seguida, dentre várias outras, pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, pela Corte de Cassação da Itália, pelo Tribunal Constitucional da Espanha, e, em 

geral, por todos os Tribunais que apreciam a matéria, tamanha é a influência atingida pelo 

TEDH. A propósito, esse é um dos exemplos em que resta bem demonstrada a crescente 

importância do papel dos tribunais supranacionais na integração interestatal entre culturas 

diversas. Como se vê, o papel de integração exercido pelo TEDH ultrapassou há muito as 

barreiras do continente e espraiou-se livremente mundo afora. 

A Corte de Cassação da Itália adota os mesmos critérios arrolados pelo Tribunal 

Europeu, embora frise que os julgados da corte européia, no que tange à interpretação do 

artigo 6º, parágrafo primeiro, da Convenção para a Salvaguarda dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais, não tenham eficácia diretamente vinculante para o magistrado 

italiano. A despeito disso, os critérios elaborados pelo TEDH para a valoração da razoável 

duração do processo estão presentes no direito italiano, em virtude do disposto no artigo 2º, 

incisos primeiro e segundo, da Legge Pinto (Lei nº 89, 24 de março de 2001)149, que se 

referem ao direito a uma justa reparação, por violação à duração razoável de que trata o artigo 

6º, parágrafo primeiro, da Convenção Européia, arrolando como elementos para aferição da 

violação a complexidade do caso, e o comportamento das partes e das autoridades 

participantes do processo150. Ademais, embora as sentenças da Corte de Estrasburgo não 

vinculem diretamente o juiz italiano, como dito, constituem, no entanto, para a Corte de 

Cassação Italiana “o seu primeiro e mais importante guia hermenêutico”151. 

O Tribunal Constitucional da Espanha, como afirmado, adota os critérios referidos, 

temperando-os com um critério extra, não acolhido pela Corte Européia, qual seja, as margens 

ordinárias de duração dos litígios do mesmo tipo daquele em que ocorreu a suposta demora 

irrazoável, ou em outras palavras, a duração média dos processos da mesma classe do 

submetido a julgamento, que será analisado em tópico próprio adiante. 

                                                           
149 A Legge Pinto, em seu artigo 2º, 2, dispõe que: “Na aferição da violação o juiz considera a complexidade do 
caso e, em relação a ela, o comportamento das partes e do juiz do procedimento, assim como aquele das demais 
autoridades chamadas a participar ou a, de qualquer maneira, contribuir para sua definição”. ROMANO, 
Giovanni, CANNAVALE, Stefania, ALBINI, Margherita Cardona, JASONNA, Stefania, FASCIGLIONE, 
Marco. L’equa riparazione nei più recenti orientamenti della Corte di Cassazine e della Corte Europea: la 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e l’ordinamento italiano dopo l’intervento delle sezioni unite. 
Milano: Cosa & Come, 2005, p. 319. 
150 Conferir o Cass., 1 sez., 8 agosto 2002, n. 11987, Pres. Delli Priscoli, est. Morelli e o Cass., 1 sez., 13 
settembre 2002, n. 13422, Pres. Delli Priscoli, est. Morelli. PETROLATI, Franco. I tempi del processo e l’equa 
riparazione per la durata non ragionevole (la c.d. «legge Pinto»). Milano: Giuffrè, 2005, p. 86. 
151 Na expressão adotada pela Corte de Cassação no Cass., 1 sez., 19 novembre 2002, n. 16262, Pres. Delli 
Priscoli, est. Rordorf. PETROLATI, Franco. Op. cit., p. 86-87 (tradução nossa). 
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De extrema relevância a lição de José Rogério Cruz e Tucci152 sobre o tema: 

 
O reconhecimento desses critérios traz como imediata conseqüência a visualização 
das dilações indevidas como um conceito indeterminado e aberto, que impede de 
considerá-las como a simples inobservância dos prazos processuais prefixados. 
(...). 
Também não poderão ser tachadas de ‘indevidas’ as dilações proporcionadas pela 
atuação dolosa da defesa, que, em algumas ocasiões, dá azo a incidentes processuais 
totalmente impertinentes e irrelevantes. 
 

 Calha trazermos os ensinamentos de Danielle Annoni153, in verbis:  

 
Não coincidentemente, os critérios adotados pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos são os mesmos adotados pelo Tribunal Europeu, quais sejam: a 
complexidade do caso, a conduta das partes e a conduta da autoridade competente 
que apreciou o caso na ordem interna. 
Isso se deve a um simples fato: a experiência do Tribunal Europeu de Direitos 
Humanos, que herdou a jurisprudência da Corte Européia de Direitos Humanos e da 
extinta Comissão Européia de Direitos Humanos.  
 

Será examinado em tópicos autônomos cada um dos critérios objetivos utilizados pelo 

TEDH para determinação da duração razoável do processo. 

 

 

2.3.1. A complexidade do litígio 

 

 

A complexidade do litígio constitui o critério inicial de objetivação utilizado pelo 

TEDH, servindo como ponto de partida para valorar, em cada caso concreto, sobre o 

cumprimento ou a violação do conteúdo fundamental do direito à razoável duração do 

processo. Também é o primeiro elemento versado pelos doutrinadores quando dissertam sobre 

o tema. 

O referido critério justifica, em algumas hipóteses, a demora processual, precisamente 

devido ao maior período de tempo que as particularidades de uma determinada demanda 

podem exigir para a aplicação da justiça no caso concreto. De fato, embora se reconheça a 

importância da celeridade dos procedimentos judiciais, ela não pode ser considerada como um 

valor absoluto e incondicionado, não se podendo descurar da justeza das decisões e da boa 

                                                           
152 TUCCI, José Rogério Cruz e. Tempo e processo: uma análise empírica das repercussões do tempo na 
fenomenologia processual (civil e penal). São Paulo: RT, 1997, p. 68.  
153 ANNONI, Danielle. Direitos humanos e acesso à justiça no direito internacional. Curitiba: Juruá, 2003, p. 
156. 
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administração da justiça, como enfatizou em diversos casos o TEDH154. A rapidez da 

tramitação processual é apenas um dos elementos para a concretização de uma boa 

administração da justiça, não podendo ser valorado de forma isolada, sem que estejam 

presentes ao seu lado as demais garantias do processo. 

A complexidade pode provir tanto dos fatos da causa como do direito aplicável à 

mesma155; pode resultar da quantidade de pessoas implicadas nos fatos a serem elucidados no 

processo, ou ainda de saber se a questão versada está vinculada a algum interesse nacional, e, 

em algumas ocasiões, da matéria e da própria natureza do litígio156. O Tribunal Europeu tem 

admitido a existência de complexidade jurídica procedimental em função da dificuldade de 

encontrar determinadas testemunhas, da necessidade de práticas de provas periciais 

complexas, da conexão de ações, da multiplicidade de incidentes processuais suscitados pelas 

partes, da interação entre procedimentos administrativos e judiciais, e da apresentação de 

questões novas e de difícil interpretação jurídica157, sendo este último fenômeno, diga-se, 

extremamente comum no ordenamento jurídico brasileiro, em que são conhecidas a 

prolixidade e a imprecisão dos legisladores. 

Além disso, a causa sob exame pode ser mais complexa do que a média dos processos 

da mesma natureza, devido a uma grande quantidade de fatos a serem provados, ou à 

densidade das questões jurídicas a serem discutidas e apreciadas nos autos, ou mesmo às 

circunstâncias peculiares que cercam a lide, justificando-se, nesse caso, um tratamento 

processual excepcionalmente dilatado no tempo. Uma lide que demande extensa produção 

probatória, por exemplo, exigirá mais tempo de tramitação do que outra que verse meramente 

sobre questões de direito, inexistindo controvérsias fáticas. 

Julga-se útil destacar a diferenciação elaborada por Samuel Miranda Arruda, entre 

complexidade interna e externa158. A primeira, que pode ser mais apropriadamente designada 

de endoprocessual, corresponde à complexidade de um determinado processo em apreciação, 

                                                           
154 No caso Matznetter, julgado em 10/11/69, por exemplo, o Tribunal Europeu aduziu que não se pode perder de 
vista que, se um acusado detido tem direito a que seu caso seja tratado com prioridade e particular diligência, 
esta não deve prejudicar a boa administração da justiça. Confira-se: BARTOLOMÉ, Plácido Fernández-Viagas. 
El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Madrid: Civitas, 1994, p. 89. 
155 Nesse exato sentido, confiram-se as sentenças proferidas pelo TEDH nos casos Borgese, de 26/02/92, Unión 
Alimentaria Sanders S.A., de 07/07/89, Milasi, de 25/06/87, e Zimmermann y Steiner, de 13/07/83, e também os 
julgados do Tribunal Constitucional da Espanha, sob a numeração 69/94 e 223/88,  conforme referido em PONS, 
Enrique García. Responsabilidad del Estado: la justicia y sus límites temporales. Barcelona: J. M. Bosch Editor, 
1997, p. 137, notas 20 e 21. 
156 GALLI BASUALDO, Martín. Responsabilidad del Estado por su actividad judicial. Buenos Aires: 
Hammurabi, 2006, p. 139. 
157 PONS, Enrique García. Responsabilidad del Estado: la justicia y sus límites temporales. Barcelona: J. M. 
Bosch Editor, 1997, p. 139-140. 
158 ARRUDA, Samuel Miranda. O Direito Fundamental à Razoável Duração do Processo. Brasília-DF: 
Brasília Jurídica, 2006, p. 306-307. 



 56

a qual, como visto, pode provir tanto dos fatos como do direito aplicável à demanda. A 

segunda, a seu turno, chamada de complexidade processual sistêmica, reflete a proliferação de 

normas de direito material e processual complicadas ou imprecisas, e/ou um sistema judiciário 

confuso e burocrático. Não se trata, nesse último caso, de complexidade apta a escusar a 

violação ao prazo razoável de tramitação dos processos judiciais159. É que, nessa hipótese, a 

complexidade não diz respeito a um processo específico, sendo fruto de um sistema 

estruturalmente inadequado e kafkiano. O referido sistema gera artificialmente uma 

complexidade em processos que, de per se, não deveriam ter essa característica. A 

complexidade estrutural, como enfatiza o autor mencionado, “antes de prestar-se a justificar a 

demora dos processos, vem mesmo é agravar a responsabilidade do Estado, que faltou com o 

dever de formação de um sistema processual justo, funcional e simples”160, principalmente em 

razão da incumbência do Estado de promover a simplificação dos procedimentos judiciais e 

administrativos, de forma a tornar o sistema mais funcional, eficaz, e, conseqüentemente, 

dotado de maior celeridade.  

Registre-se, a propósito, a posição do Tribunal Europeu, de que a existência de 

múltiplas instâncias recursais pode, até certo ponto, constituir um determinado grau de 

complexidade objetiva inerente ao procedimento, mas em nenhum caso pode justificar a 

violação do conteúdo essencial do direito a um processo dentro de um prazo razoável. Nesse 

sentido, a Corte Européia ponderou que o grande número de recursos e instâncias existentes 

no sistema processual alemão, mesmo que voltados à respeitável preocupação com a garantia 

dos direitos individuais e da justiça das decisões judiciais, não exime o Estado de responder 

pelas conseqüências da demora (caso König, de 28/06/78). Entretanto, nos casos 

Zimmermann y Steiner, de 13/07/83, Abdoella, de 25/11/92, Cesarini, de 12/10/92, Salerno, 

de 10/12/92 e Brigandi, de 19/02/91, o TEDH desviou-se de sua posição firmada, 

considerando não ter ocorrido violação à duração razoável do processo, justamente em virtude 

do grande número de instâncias percorridas nos referidos procedimentos judiciais161. 

Por fim, há que se atentar para a proliferação das demandas em massa, processos 

repetitivos ou clone cases, ou seja, litígios com matéria controvertida unicamente de direito e 

                                                           
159 Cabe aqui registrar o posicionamento de Gimeno Sendra sobre o ponto. O autor espanhol, em manifestação da 
qual discordamos pelas razões expostas no texto, defende que não só a complexidade fática e jurídica, mas 
também as próprias deficiências do ordenamento podem ocasionar o transcurso dos prazos legais, sem que tais 
dilações mereçam o caráter de indevidas. SENDRA, Vicente Gimeno. El derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas. Constitución y Proceso. Madrid: Tecnos, 1988, p. 145. 
160 ARRUDA, Samuel Miranda. O Direito Fundamental à Razoável Duração do Processo. Brasília-DF: 
Brasília Jurídica, 2006, p. 307. 
161 PONS, Enrique García. Responsabilidad del Estado: la justicia y sus límites temporales. Barcelona: J. M. 
Bosch Editor, 1997, p. 141. 
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idêntica, sem necessidade de produção probatória, ou com necessidade de prova apenas 

documental. São exemplos de demandas em massa: discussão sobre a base de cálculo ou a 

alíquota de determinado imposto; pleito de reajuste ou de gratificação que beneficie grande 

número de servidores; pretensão de correção monetária das poupanças com depósitos em 

determinado período etc. Nesses casos, detecta-se a extrema simplicidade da matéria, sendo 

lícito exigir-se um grau mais elevado de celeridade na resolução da lide, até mesmo em razão 

da existência de decisão judicial proferida pelo próprio julgador em caso anterior idêntico, e 

da pacificação da controvérsia em vista dos reiterados julgados sobre a questão162. Portanto, 

deve haver, nessa hipótese, uma menor tolerância com os atrasos, de forma a configurar uma 

“presunção inversa de irrazoabilidade temporal”163. 

 

 

2.3.2. A conduta pessoal da parte lesada  

 

 

Para aferir acerca da razoabilidade do tempo transcorrido no caso concreto, deve ser 

observado se o demandante prejudicado cumpriu diligentemente com suas obrigações, 

deveres e ônus processuais, ou se, pelo contrário, manteve conduta dolosa, propiciando o 

atraso na prestação jurisdicional, mediante a interposição de questões incidentais 

manifestamente improcedentes, de recursos abusivos e protelatórios, ou ainda, provocando 

injustificadas suspensões do juízo oral. Tem plena vigência no ponto sob análise o princípio 

geral do direito, segundo o qual a ninguém é dado alegar em seu favor a própria torpeza, e 

também a proibição do venire contra factum proprium. 

A jurisprudência do TEDH tem posição consolidada no sentido de diferenciar esse 

critério em razão da matéria versada na demanda, exigindo uma diligência normal das partes 

nos processos cíveis, e dispensando o acusado de cooperar ativamente para acelerar o 

processo penal164. No caso Unión Alimentaria Sanders S.A., julgado em 7/7/89, a Corte 

Européia asseverou que o interessado está obrigado unicamente a cumprir diligentemente os 
                                                           
162 Interessante registrar-se que o artigo 285-A do CPC (“Quando a matéria controvertida for unicamente de 
direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser 
dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada.”), disponibiliza ao 
magistrado uma ferramenta de grande relevância para a concretização dessa celeridade potencializada pela 
simplicidade da lide sob julgamento. O mencionado dispositivo legal foi incluído pela Lei nº 11.277/2006, um 
dos projetos de lei aprovados no Congresso Nacional para o combate da morosidade processual, integrante do 
pacote de projetos de lei do Pacto de Estado em favor de um Judiciário mais rápido e republicano.  
163 ARRUDA, Samuel Miranda. O Direito Fundamental à Razoável Duração do Processo. Brasília-DF: 
Brasília Jurídica, 2006, p. 308. 
164 NICOLITT, André Luiz. A Duração Razoável do Processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 80. 
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atos que lhe concernem, a não usar manobras dilatórias e a explorar as possibilidades 

oferecidas pelo direito interno para abreviar o procedimento; nada lhe obriga a empreender 

atuações impróprias com tal fim. No caso Eckle, de 15/7/82, por sua vez, afirmou 

expressamente que o artigo 6º da Convenção Européia para a Proteção dos Direitos Humanos 

e das Liberdades Fundamentais não exige dos interessados uma cooperação ativa com as 

autoridades judiciais165. 

A Corte de Cassação Italiana, por sua vez, segue o posicionamento da Corte Européia, 

entendendo que a conduta dilatória das partes é identificada apenas quando ocorra o uso 

capcioso dos meios que o ordenamento ponha legitimamente à sua disposição, já que nem o 

artigo 6º da Convenção Européia, nem a Lei nº 89/2001, prevêem uma obrigação de 

colaboração das partes para uma rápida definição dos processos, recaindo tal incumbência 

exclusivamente sobre o Estado, que, se carente, deve, em todo caso, responder pela própria 

ineficiência negligente166. Em outro julgado, o mencionado tribunal italiano reforça essa idéia, 

referindo que a atividade defensiva dos contendores pode influir na determinação da razoável 

duração da causa, exclusivamente na eventualidade de um uso voluntariamente distorcido do 

direito de defesa, com escopo dilatório167. 

O Tribunal Constitucional da Espanha segue vertente oposta à anteriormente 

explicitada, exigindo, a fim de que não se descaracterize a dilação indevida, a prova da 

colaboração do interessado no intuito da aceleração do processo. Como se lê na sentença 

73/1992, de 13 de maio (BJC 134), é conhecida a doutrina da corte hispânica acerca da 

necessidade de o demandante interessado denunciar previamente o retardamento ou dilação, 

com referência expressa ao preceito constitucional, a fim de que o juiz ou tribunal possa evitar 

a vulneração que se denuncia. Essa queixa ou denúncia ante o juiz ou tribunal do caso não 

implica nem supõe um simples requisito formal, nem tampouco e por si só uma prova da 

diligência da parte interessada, e sim, o que é mais importante, uma colaboração do 

interessado na tarefa judicial da eficaz tutela a que obriga o artigo 24 da Constituição 

                                                           
165 PONS, Enrique García. Responsabilidad del Estado: la justicia y sus límites temporales. Barcelona: J. M. 
Bosch Editor, 1997, p. 142-143. 
166 Cass., 1 sez., 21 febbraio 2003, n. 2643, Pres. Delli Priscoli, est. Adamo. PETROLATI, Franco. I tempi del 
processo e l’equa riparazione per la durata non ragionevole (la c.d. «legge Pinto»). Milano: Giuffrè, 2005, p. 
86. 
167 Cass., 1 sez., 9 gennaio 2004, n. 119, Pres. Olla, est. Graziadei. PETROLATI, Franco. Op. cit., p. 94. A 
jurisprudência da Corte de Cassação é farta nessa direção, como se pode ler na Cass. 21.3.2003, n.4142, GC, 
2003, I, 237, s.m., e na Cass. 5.3.2004, n. 4512. MASONI, Roberto. La ragionevole durata del “giusto 
processo” nell’applicazione giurisprudenziale. Milano: Giuffrè Editore, 2006. (Collana Fatto & Diritto), p. 89-
90. 
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Espanhola168. Sobre o tema, observe-se que o artigo 295 da Ley Orgánica del Poder Judicial 

– diploma legal que regula o funcionamento do Poder Judiciário na Espanha – prescreve o 

seguinte: “En ningún caso habrá lugar a la indemnización, cuando el error judicial o el 

anormal funcionamiento de los servicios tuviera por causa la conducta dolosa y culposa del 

perjudicado”169. Portanto, segundo o entendimento adotado no país ibérico, tanto a conduta 

dolosa como a culposa do demandante prejudicado pode obstar a classificação da dilação 

como indevida.  

Fica patente, destarte, a importância atribuída pela corte espanhola à atitude da parte 

diante da demora processual. Exige-se do reclamante uma conduta diligente na defesa dos 

seus direitos, sendo imprescindível a sua colaboração explícita com o fito de pôr termo à 

dilação. Consoante Riba Trepat, esse posicionamento finda por exigir do jurisdicionado um 

comportamento mais diligente que o do órgão judicial, além de lhe impor um dever de 

denúncia da dilação perante o magistrado. O órgão judicial, pelo contrário, resta exonerado de 

cumprir a norma que fixa os prazos processuais, do dever de conhecer e impedir a existência 

das dilações, e do dever de impulsionar o processo170. 

Entende-se nesse estudo que o litigante não pode ser penalizado por usar todos os 

recursos e meios de defesa previstos no ordenamento, desde que o faça para assegurar o 

direito perseguido em juízo. O que deve ser objeto de sanção é o abuso de direito e o intuito 

protelatório das partes. Com efeito, como se pronunciou o TEDH no caso Yagci y Sargin, de 

08/06/1995, “no se pude reprochar a los acusados haber sacado todo el partido posible a los 

recursos ofrecidos por el ordenamiento interno para asegurar su defensa”171. O mesmo 

entendimento foi manifestado pelo Tribunal Europeu no caso Eckle v. Alemanha, julgado em 

15/07/1982, ocasião em que se decidiu que não pode ser reprovada a conduta do acusado que 

faz completo uso de todos os remédios jurídicos que a legislação coloca à sua disposição. 

Contudo, tal fato há de ser considerado na análise global da razoabilidade, não podendo o 

atraso por ele gerado ser lançado indiscriminadamente na conta do Estado172. 

Ora, se o Estado oferece, por intermédio do ordenamento jurídico interno, uma gama 

tão vasta de recursos, exceções, meios de impugnação, sucedâneos recursais, incidentes 

                                                           
168 MUÑOZ, Riánsares López. Dilaciones indebidas y responsabilidad patrimonial de la Administración de 
Justicia. Granada: Editorial Comares, 1996, p. 160. 
169 MUÑOZ, Riánsares López. Dilaciones indebidas y responsabilidad patrimonial de la Administración de 
Justicia. Granada: Editorial Comares, 1996, p. 159. 
170 RIBA TREPAT, Cristina. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. Barcelona: 
Bosch, 1997, p. 151. 
171 NICOLITT, André Luiz. A Duração Razoável do Processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 82. 
172 ARRUDA, Samuel Miranda. O Direito Fundamental à Razoável Duração do Processo. Brasília-DF: 
Brasília Jurídica, 2006, p. 304, nota 66.  
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processuais etc., como pode pretender exigir que as partes não usem desse arsenal que lhes é 

posto à disposição? O Estado tem o dever, isto sim, de lutar pela simplificação dos 

procedimentos. Se assim não o faz, não pode alegar em seu favor a desorganização ou os 

excessos do sistema, que são resultado da sua própria atuação legislativa anterior, e mesmo da 

sua inércia e falta de vontade política em modificar o status quo da sistemática processual 

vigente. Idêntico raciocínio pode ser aplicado à produção probatória que deva ser realizada 

com intervenção do julgador, uma vez que, se a diligência requerida pela parte é 

procastinatória, deve o magistrado indeferir tal meio de prova173. Caso diverso ocorre quando 

a responsabilidade pela produção probatória é da parte, como, por exemplo, quando a parte 

não comparece à audiência em que seria ouvida, ou quando não se faz presente em exame 

grafotécnico a que deveria se submeter. Nesses casos, não há como se imputar culpa à 

administração da justiça. 

Interessante notar-se que a utilização do critério sob análise é mais perceptível sob o 

ângulo positivo da atuação das partes, ou seja, quando se revela a contribuição dos 

demandantes para o escorreito andamento do feito. Como visto anteriormente, o TEDH e o 

Tribunal Constitucional da Espanha divergem no que tange à cooperação ativa das partes no 

impulso do procedimento, não exigida pelo primeiro, mas sim pelo segundo sodalício, que 

considera a cooperação ativa como dever das partes. No entanto, ambas as cortes convergem 

em valorar favoravelmente a cooperação ativa dos demandantes. Assim, quando constatada a 

atitude pró-ativa dos demandantes, já se dá um grande passo em direção à constatação da não 

contribuição das partes para a existência da dilação174. 

Para um maior esclarecimento da matéria versada, colacionam-se alguns exemplos de 

condutas incompatíveis com o pleito de indenização por violação à razoável duração do 

processo: a reiteração de adiamentos de audiências requeridos pela parte, quer seja em virtude 

de problema de saúde que não impeça o comparecimento pessoal (acórdão do TEDH no caso 

Kemmache, de 27/11/1991), quer seja em razão de freqüentes trocas de advogados (acórdão 

do TEDH no caso König, de 28/06/1978); fuga do acusado, impedindo ou retardando o 

julgamento (acórdão do TEDH no caso Girolani, de 19/02/1991)175; retardamento devido à 

                                                           
173 CHOUKR, Fauzi Hassan. Temas de Direito e Processo Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 48. 
174 PONS, Enrique García. Responsabilidad del Estado: la justicia y sus límites temporales. Barcelona: J. M. 
Bosch Editor, 1997, p. 146. No mesmo local, são citados acórdãos da Corte Européia e do Tribunal 
Constitucional da Espanha adotando essa posição: no TEDH, os casos Micheli, de 26/2/93, Editions Périscope, 
de 26/3/92, Mori, de 19/2/91 e Motta, de 19/2/91; no TC, o julgado nº 69/93. 
175 NICOLITT, André Luiz. A Duração Razoável do Processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 81. 
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renovação de atos nulos por culpa da parte; o tempo despendido pelo demandante para 

nomear um novo defensor; ausências do litigante às audiências176. 

Por fim, cabe destacar-se que o importante na análise da razoabilidade é a conduta 

daquele que pugna pelo reconhecimento da lesão a seu direito a um julgamento rápido, e não 

a conduta de todos os litigantes. Caso a irrazoabilidade temporal tenha sido determinada 

inteiramente pela conduta da parte contrária, ou mesmo de um co-réu ou litisconsorte, a 

eqüidade está a impor que o lesado não seja compelido a suportar tais ônus177. Entretanto, do 

mesmo modo que a conduta desidiosa da parte adversa não prejudica o pleito do litigante 

lesado pela morosidade, também não pode ser considerada como responsabilidade do Estado. 

Em outras palavras, o atraso ocasionado pela parte contrária não pode ser contabilizado no 

cômputo da responsabilidade do Estado pela demora irrazoável da demanda178.  

Portanto, afigura-se inexato referir-se ao plural (conduta das partes), como inúmeras 

vezes procedem doutrinadores italianos (“il comportamento delle parti”), espanhóis (“la 

conducta de las partes”) e brasileiros, devendo-se indicar o critério no singular (a conduta da 

parte lesada). A propósito, ressalte-se que tal interpretação equivocada resulta de tradução 

incorreta da jurisprudência da Corte Européia de Direitos Humanos. Isso porque, em diversas 

ocasiões, o tribunal referiu-se ao critério no plural (“the conduct of the applicants”, isto é, a 

conduta dos requerentes), como no caso Gavazov v. Bulgaria (Application nº 54659/00, 

julgado em 06/03/2008)179. Na verdade, a referência à conduta dos requerentes é relativa aos 

autores da ação de indenização pela dilação indevida. No caso Çaplik v. Turkey (Application 

nº 57019/00, julgado em 15/07/2005), a corte cita o critério no singular, aduzindo que “no que 

concerne à conduta do requerente, não há indicação nos autos de que ele tenha contribuído de 

forma especial para a duração do procedimento”180. O mesmo ocorreu no caso Plazonić v. 

Croatia (Application nº 26455/04, julgado em 06/03/2008), em que se deciciu que “a corte 

                                                           
176 Os três últimos exemplos são referidos pelos doutrinadores italianos Medda, Octave, Ricci Ascoli e Roagna-
Boano. Apud MASONI, Roberto. La ragionevole durata del “giusto processo” nell’applicazione 
giurisprudenziale. Milano: Giuffrè Editore, 2006. (Collana Fatto & Diritto), p. 89.   
177 ARRUDA, Samuel Miranda. O Direito Fundamental à Razoável Duração do Processo. Brasília-DF: 
Brasília Jurídica, 2006, p. 305. 
178 Para que o demandante prejudicado não se quede indefeso, quando o retardamento da prestação jurisdicional 
resulta de conduta maliciosa da parte adversa, abre-se o ensejo à condenação do litigante de má-fé ao 
ressarcimento dos danos processuais, com espeque nos artigos 17, inciso IV, e 18, do Código de Processo Civil. 
Cf. CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 3. ed. São Paulo: RT, 2005, p. 522-523. 
179 Caso Gavazov v. Bulgaria (Application nº 54659/00, julgado em 06/03/2008). Site da Corte Européia de 
Direitos Humanos. Disponível em: < http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en>. Acesso em: 
12 mar. 2008. 
180 Caso Çaplik v. Turkey (Application nº 57019/00, julgado em 15/07/2005). Site da Corte Européia de 
Direitos Humanos. Disponível em: < http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en>. Acesso em: 
12 mar. 2008. No original: “as regards the applicant's conduct, there is no indication in the case-file that he 
contributed noticeably to the length of the proceedings” (tradução nossa). 
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não considera a conduta do requerente como um fator decisivo para a excepcional duração do 

procedimento”181. 

 

 

2.3.3. A conduta das autoridades envolvidas no processo 

 

 

Constatando-se a excessiva duração do processo, sem que possa ser considerada 

razoável em virtude da complexidade do litígio ou da conduta do reclamante, deve-se passar à 

consideração da condução do processo pelas autoridades nele envolvidas. 

O órgão judicial e as demais autoridades intervenientes na demanda devem atuar em 

prol da célere tramitação do feito, constituindo-se, ao lado da Administração Pública como 

um todo, nos principais destinatários da norma constitucional que assegura às partes o direito 

fundamental à razoável duração do processo. Caso o retardamento do processo seja imputável 

à conduta das autoridades públicas atuantes na lide, configura-se um dos elementos de 

constatação da lesão à garantia fundamental. 

Como será detidamente analisado em tópico próprio, a responsabilidade estatal pela 

vulneração à razoável duração do processo prescinde da culpabilidade de um determinado 

agente público. Pode acontecer de os funcionários envolvidos com a demanda não se 

conduzirem com dolo ou culpa e, mesmo assim, a lenta tramitação ensejar a comprovação da 

lesão182. Isso porque a verificação da razoabilidade está centrada na atuação do Estado-juiz 

como um todo – isto é, em quão satisfatória é a resposta da máquina judiciária à pretensão 

posta em juízo pelos cidadãos –, e não apenas na conduta de determinados servidores 

públicos. 

Não é aceitável, segundo a Corte de Estrasburgo, que se passem meses inteiros, e até 

mesmo anos, para que o processo avance para sua conclusão, ou que se empregue um tempo 

excessivo para redação das motivações da sentença e para sua publicação. Sob esse prisma, o 

tribunal não hesitou em atribuir relevância, em matéria cível, ao prazo de dois anos de total 

inatividade entre duas audiências de instrução, à realização de apenas duas audiências em três 

anos (caso Holzinger v. Áustria, julgado em 30 de janeiro de 2001), ou, em matéria penal, a 

                                                           
181 Caso Plazonić v. Croatia (Application nº 26455/04, julgado em 06/03/2008). Site da Corte Européia de 
Direitos Humanos. Disponível em: < http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en>. Acesso em: 
12 mar. 2008. No original: “the Court is unable to find the applicant's conduct as decisive factor for the 
inordinate length of the proceedings” (tradução nossa). 
182 ARRUDA, Samuel Miranda. O Direito Fundamental à Razoável Duração do Processo. Brasília-DF: 
Brasília Jurídica, 2006, p. 309. 
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um período de quatro anos e onze meses entre a interposição do apelo e o seu respectivo 

julgamento183. É o combate aos chamados “tempos mortos”, sintomatologia característica de 

grave desorganização cartorária e falhas estruturais na Administração da Justiça. O critério 

dos tempos mortos é bastante utilizado, e com grande êxito, na jurisprudência do TEDH e dos 

tribunais italianos, até mesmo em virtude de sua simples aplicação.  

Registre-se que a menção à conduta das autoridades envolvidas no processo 

compreende, de maneira genérica, a íntegra atuação dos poderes públicos como um todo. No 

caso Guincho, julgado pelo TEDH em 10.07.1984, Portugal argumentou em sua defesa a falta 

de preparação profissional do juiz encarregado do caso. A Comissão Européia, em parecer 

formulado em 10.03.1983, refutou dita argumentação, considerando que:  

 
As Altas Partes Contratantes são, segundo os termos da Convenção, responsáveis 
por todos os seus órgãos, qualquer que seja o poder a que possam pertencer. À 
Comissão, portanto, não cabe estabelecer se uma violação do Convênio é imputável 
às autoridades do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. 
 

Portanto, a responsabilidade do Estado advém de uma má organização ou carência de 

eficácia na Administração da Justiça do país, pouco importando que o problema emane da 

falta de medidas legais pelo Parlamento, de uma política organizativa ineficaz ou do parco 

aporte de recursos advindos do Poder Executivo, ou da incompetência administrativa ou 

profissional dos titulares do Poder Judiciário184. 

Importante ressaltar que, além do juiz, diversas outras autoridades concorrem para a 

definição do processo em um tempo razoável, dentre eles, escrivães, oficiais de justiça, peritos 

técnicos, analistas e técnicos judiciários; em suma, todos os componentes do órgão judicial e 

demais auxiliares da justiça185. Assim é por muitos motivos. Primeiro, porque os auxiliares da 

justiça intervêm na lide de modo a contribuir para a sua resolução, influindo, em 

conseqüência, em seu prolongamento no tempo. Segundo, os auxiliares da justiça não se 

distinguem substancialmente do julgador, e seus atos (ou suas omissões) são diretamente 

imputáveis à autoridade judiciária. Em se tratando de um perito ou de um tradutor, por 

exemplo, pode-se inferir uma culpa in eligendo – pois são indicados pelo juiz – e in vigilando 

                                                           
183 DALMOTTO, Eugenio. Diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo. In: CHIARLONI, 
Sergio (a cura di). Misure acceleratorie e riparatorie contro l’irragionevole durata dei processi: commento alla 
legge 24 marzo 2001, n. 89. Torino: G. Giappichelli Editore, 2002. (Collana Procedura Civile n. 1), p. 171-173. 
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185 TARZIA, Giuseppe. L’art. 111 Cost. e le garanzie europee del processo civile. Rivista di Diritto 
Processuale, a. LVI (Seconda Serie), n. 1, gennaio-marzo 2001, p. 21. 
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– pois trabalham sob a direção e a supervisão do magistrado186. Com efeito, referindo-se a 

norma, de modo omnicompreensivo e geral, às autoridades chamadas a contribuir para a 

resolução do processo, emerge daí a exigência de valorar-se como relevante o comportamento 

de todos os órgãos de natureza pública que tenham interesse formal pelo cumprimento dos 

atos processuais. Nesse sentido, decidiu a Corte de Cassação da Itália que a expressão “outras 

autoridades” não abrange unicamente nos colaboradores e auxiliares do juízo, mas também 

órgãos diversos, como as autoridades administrativas187.  

A jurisprudência da Corte Européia entende que apenas determinados contextos de 

caráter excepcional, como uma crise econômica, um quadro político delicado, ou uma 

emergência no âmbito da ordem pública, possam determinar uma obstrução do serviço 

judicial, e, em conseqüência, um alongamento dos trâmites processuais, não devendo o Estado 

responder por eles, desde que adote prontamente medidas apropriadas para superar a 

dificuldade momentânea188. 

Por fim, não se pode olvidar que as dilações processuais indevidas podem advir tanto 

da omissão dos órgãos jurisdicionais – o que ocorre mais comumente –, como da sua ação; 

exemplo disso é o ato do magistrado que admite a produção de uma prova desnecessária, ou 

que determina a reabertura da instrução em causa madura para julgamento. Nesse sentido, 

Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias informa que a hiperatividade desordenada dos órgãos 

jurisdicionais também provoca a dilação indevida dos processos, quando o magistrado 

determina a produção de provas desnecessárias à solução da demanda, como, por exemplo, a 

realização de perícia inócua, ou a inquirição impertinente de testemunhas189. Esse aspecto já 

foi abordado por diversas vezes na CEDH, a exemplo do caso Bock, julgado em 29.03.1989, 

em que o tribunal entendeu configurada a dilação indevida, não em virtude de uma falta de 

atividade judicial, mas sim de uma instrução demasiado intensa e concentrada no estado de 

saúde mental do demandante, o que impediu a resolução da demanda em prazo razoável190. 
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2.3.4. O interesse em jogo para o demandante da indenização 

 

 

Esse critério, designado pelos italianos de “posta in gioco”, consiste na averiguação 

das conseqüências derivadas da mora para a pessoa que denuncia o atraso. É possível adotar-

se, para os fins aqui explicitados, uma hierarquização dos pleitos levados à apreciação do 

Poder Judiciário. O prolongamento excessivo de um processo penal, via de regra, gera 

conseqüências mais graves do que as de um litígio puramente patrimonial, porquanto no 

processo penal discute-se sobre o direito à liberdade, razão pela qual o zelo do julgador, nessa 

hipótese, há de ser superior. Assim, quanto mais relevante o interesse versado na lide, menor 

deve ser o seu tempo de tramitação191. 

Com efeito, não se pode negar que o dano não patrimonial, identificado no estado de 

ânsia e incerteza determinado pela pendência do processo, ou mesmo no “custo emocional” 

suportado, é tanto mais grave quanto maior seja, do ponto de vista subjetivo, o significado 

atribuído à causa e a efetiva conseqüência da demora na vida da pessoa prejudicada192.  

De suma relevância para delimitar a posta in gioco, além do tipo de processo (plano 

abstrato), é a situação peculiar vivenciada pela parte lesada no plano concreto. É o que ocorre, 

verbi gratia, quando um indivíduo infectado com HIV pleiteia o atendimento por um plano de 

saúde, de que depende integralmente para permanecer saudável, ou quando a causa possa 

determinar a privação de liberdade ou a perda da respeitabilidade social, ou ainda em um 

pleito de recebimento de pensão formulado por pessoa em idade avançada193. 

O TEDH formulou a seguinte escala de prioridades com base no conteúdo dos 

processos: 1) processos penais; 2) processos sobre o estado e a capacidade das pessoas; 3) 

processos trabalhistas e de seguridade social; 4) os tipos residuais194. A doutrina espanhola, a 

seu turno, tem arrolado diversos temas prioritários, quais sejam: processos com réus presos 

(acórdão do TEDH no caso Abdoella, j. em 25.11.1992); discussões sobre a capacidade da 

                                                           
191 Referido critério deve ser usado de forma a complementar os outros fatores, segundo Plácido Bartolomé. 
BARTOLOMÉ, Plácido Fernández-Viagas. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.  Madrid: Civitas, 
1994, p. 101. Enrique García Pons elenca a importância do litígio para o interessado como o mais importante dos 
elementos facultativos a serem levados em consideração. Cf. PONS, Enrique García. Responsabilidad del 
Estado: la justicia y sus límites temporales. Barcelona: J. M. Bosch Editor, 1997, p. 163. 
192 A CEDH elenca a transcendência do litígio para o interessado como um dos critérios de aferição da razoável 
duração do processo. Nesse sentido, o acórdão proferido no caso Vallée, em 26.04.1994. NICOLITT, André 
Luiz. A Duração Razoável do Processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 85, nota 41. 
193 DALMOTTO, Eugenio. Diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo. In: CHIARLONI, 
Sergio (a cura di). Misure acceleratorie e riparatorie contro l’irragionevole durata dei processi: commento alla 
legge 24 marzo 2001, n. 89. Torino: G. Giappichelli Editore, 2002. (Collana Procedura Civile n. 1), p. 199-200. 
194 PONS, Enrique García. Responsabilidad del Estado: la justicia y sus límites temporales. Barcelona: J. M. 
Bosch Editor, 1997, p. 163. 
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pessoa (acórdão do TEDH no caso Bock, j. em 29.03.1989 – tratava-se, a propósito, do 

processo de divórcio do demandante, que perdurou por nove anos, afetando sobremaneira a 

sua dignidade e o respeito à sua vida privada195); controvérsias relativas a direitos sociais 

(acórdão do TEDH no caso Salesi, j. em 26.02.1993); indenizações por acidentes com 

conseqüências graves (acórdão do TEDH no caso Silva Pontes, j. em 23.03.1994); feitos que 

envolvem um grande número de pessoas ou um grande volume de capital (acórdão do TEDH 

no caso Ruiz Mateos, j. em 23.06.1993); risco de vida (acórdão do TEDH no caso X contra 

França, j. em 31.03.1992 – cuidava-se, no caso, de cidadão portador de HIV, cuja situação de 

saúde veio se agravando bastante ao longo do tempo)196. 

Destaca-se o interesse em jogo, ainda, nos casos de vida familiar, de adoção, de 

demissão de uma pessoa portadora de deficiência e de direito de visita a menor sob guarda de 

terceiro. Em todas essas hipóteses, deve a autoridade judiciária agir com uma diligência 

excepcional para garantir uma decisão rápida197. 

A importância do objeto discutido na lide e sua repercussão para a parte prejudicada 

pela demora também são reconhecidas no Brasil. De fato, consoante a lição de Aguiar Dias, 

em conferência proferida na Faculdade de Direito da Bahia, os erros judiciais que atingem a 

liberdade e a honra demandam reparação mais enérgica do que aqueles que prejudicam tão-

somente o patrimônio198. 

Da análise da sentença proferida no caso Zimmermann e Steiner versus Suíça (julgado 

em 13 de julho de 1983), dessume-se que, ao adotar esse critério, o TEDH parece ter levado 

em conta a necessidade de priorização de procedimentos mais relevantes, quando por 

circunstâncias excepcionais não é possível processar em tempo adequado todos os feitos. É 

contraditório, no entanto, que a Corte considere a priorização como medida excepcional, de 

caráter temporário e emergencial, e torne definitivo o critério em liça. Se não se deve 

transformar em prática rotineira a “escolha” dos processos que serão julgados em tempo 

razoável, é inadmissível que os feitos tidos como “mais relevantes” sejam analisados, sob o 

aspecto da razoabilidade temporal, de forma mais rígida do que os processos “menos 

                                                           
195 MUÑOZ, Riánsares López. Dilaciones indebidas y responsabilidad patrimonial de la Administración de 
Justicia. Granada: Editorial Comares, 1996, p. 163. 
196 NICOLITT, André Luiz. A Duração Razoável do Processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 85-86. 
197 Confiram-se, nesse sentido, os casos Laino v. Itália e Paulsen-Medalen v. Suécia, julgados pela CEDH, 
respectivamente em 18.02.1999 e 19.02.1998. DALMOTTO, Eugenio. Diritto all’equa riparazione per 
l’eccessiva durata del processo. In: CHIARLONI, Sergio (a cura di). Misure acceleratorie e riparatorie contro 
l’irragionevole durata dei processi: commento alla legge 24 marzo 2001, n. 89. Torino: G. Giappichelli Editore, 
2002. (Collana Procedura Civile n. 1), p. 177. 
198 Apud CAHALI, Yussef. Responsabilidade Civil do Estado. 3. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 472. 
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relevantes”199. Trata-se, portanto, de um critério facultativo, a ser usado apenas em hipóteses 

excepcionais.  

Em conclusão, registre-se uma crítica que não se pode deixar de dirigir ao critério do 

interesse em jogo: esse critério é bem mais apto para definir o quantum debeatur, ao invés do 

an debeatur, ou seja, deve ser usado para delimitação do valor da indenização, mas não para 

aferir se há ou não direito à reparação200. Aliás, é dessa maneira que a posta in gioco vem 

sendo mais utilizada na jurisprudência italiana201. Samuel Miranda Arruda compartilha desta 

opinião, apontando que o critério em questão não tem relação com um juízo de razoabilidade 

temporal, mas sim com o sopesamento de compensações que seriam devidas à parte lesada202. 

Não fosse assim, apenas em alguns tipos de processo, com maior relevância do interesse em 

jogo, poderia ocorrer a dilação indevida indenizável. Ocorre que, mesmo em casos de 

interesse meramente patrimonial, é atribuído ao prejudicado o direito à indenização em caso 

de excessivo retardamento no trâmite processual. Como se verá adiante em tópico autônomo, 

a posta in gioco, ou valor em jogo, é o principal critério adotado pelas diversas cortes para 

delimitação da quantia a ser indenizada a título de danos morais. 

 

 

2.3.5. As margens ordinárias de duração dos litígios do mesmo tipo 

daquele em que ocorreu a suposta demora irrazoável 

 

 

Como frisado anteriormente, esse critério é peculiarmente adotado pelo Tribunal 

Constitucional da Espanha, não fazendo parte do rol de elementos utilizados pela Corte 

Européia de Direitos Humanos.  

Trata-se, segundo a referida corte espanhola, de “um critério relevante em ordem a 

valorar a existência de dilações indevidas, cuja apreciação, sempre que não se utilize para 

justificar situações anômalas de demoras generalizadas na prestação da tutela judicial, é 

inobjetável”, uma vez que “deve ser protegida a expectativa da parte de que seu litígio se 
                                                           
199 ARRUDA, Samuel Miranda. O Direito Fundamental à Razoável Duração do Processo. Brasília-DF: 
Brasília Jurídica, 2006, p. 312. 
200 Cristina Riba Trepat entende do mesmo modo, ressaltando que a importância do objeto do processo para o 
recorrente se sobressai como critério de fixação do quantum indenizatório. RIBA TREPAT, Cristina. La eficacia 
temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. Barcelona: Bosch, 1997, p. 76-90.  
201 DALMOTTO, Eugenio. Diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo. In: CHIARLONI, 
Sergio (a cura di). Misure acceleratorie e riparatorie contro l’irragionevole durata dei processi: commento alla 
legge 24 marzo 2001, n. 89. Torino: G. Giappichelli Editore, 2002. (Collana Procedura Civile n. 1), p. 178. 
202 ARRUDA, Samuel Miranda. O Direito Fundamental à Razoável Duração do Processo. Brasília-DF: 
Brasília Jurídica, 2006, p. 311-313. 
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resolva dentro da margem de tempo que, para esse tipo de assunto, venha sendo comum”203. É 

uma tentativa de estimular todos os órgãos judiciais a manterem um padrão mínimo de 

rendimento normal do serviço da Justiça.  

O referido critério é largamente criticado pela doutrina espanhola, a exemplo de Mª 

Concepción Escudero Herrera, em cuja opinião, a aceitação generalizada da duração média 

dos processos de uma mesma estirpe pode ocasionar o alargamento indesejado dos processos 

no tempo204. A autora sustenta que, adotando-se tal posicionamento, restaria sem conteúdo o 

direito a um processo sem dilações indevidas, mergulhando a Administração da Justiça em 

uma crise. E é por isso que não reputa a duração média dos processos como argumento 

suficiente para determinar quando nos encontramos ante uma dilação indevida ou não205. Para 

Agustín Martín, por sua vez, o critério em apreço é “más que dudoso”, a despeito de uma 

abundante jurisprudência do Tribunal Constitucional da Espanha que o acolhe206.  

A propósito, Diez-Picazo Giménez adverte que, afirmar que o caráter razoável ou não 

de um atraso depende, entre outras coisas, da duração média dos processos do mesmo tipo, 

equivale a advogar que as deficiências estruturais da administração da justiça também 

justificam tais dilações207. Assim, incorre em contradição flagrante o Tribunal Constitucional 

da Espanha, ao adotar o critério da duração média dos processos similares e, 

                                                           
203 Tradução nossa de trechos retirados de sentenças do Tribunal Constitucional da Espanha, com os números 
223/1988, de 25 de novembro e 180/1996, de 12 de novembro; há diversas outras com posicionamento idêntico. 
Cf. MARTÍN, Agustín Jesús Pérez-Cruz. Teoría General del Derecho Procesal. Coruña: Tórculo Edicións, 
2005, p. 260. 
204 Exemplo da aplicação do critério em estudo pode ser observado no julgado proferido pela Sala do 
Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo da Espanha, em 16/03/1999 (RJ 1999/3049), em que se negou 
provimento ao recurso de cassação interposto pela Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles contra a 
sentença da Seção Terceira da Sala do Contencioso-Administrativo da Audiência Nacional, datada de 
18/02/1994. O Tribunal Supremo, filiando-se à doutrina do Tribunal Constitucional da Espanha, considerou que 
um atraso de três anos para que o Tribunal Central de Trabalho proferisse a sentença, não pode se reputar 
injustificada. Por outro lado, o Magistrado Tomás y Valiente, no voto vencido que proferiu na sentença 5/1985, 
do Tribunal Constitucional da Espanha, assinalou, de forma lapidar e incontestável, que não se podem adotar 
como critério de definição das dilações indevidas os standards de atuação e rendimentos normais do serviço da 
justiça; e isso porque, em primeiro lugar, a freqüente demora excessiva do serviço de justiça não pode se reputar 
normal, pois o normal é o ajustado à norma, e não o contrário a ela, ainda que seja mais freqüente; e em segundo 
lugar, porque, se continuam crescendo o tempo e a generalização do descumprimento, e caso se tome como regra 
para medir o respeito à violação do direito a um processo sem dilações indevidas esse mesmo fato anormal, mas 
usual, isso equivaleria a deixar vazio de seu conteúdo essencial o direito fundamental. Vide HERRERA, Mª 
Concepción Escudero. Los obstáculos a la efectividad de las sentencias en el contencioso-administrativo, y sus 
soluciones. Madrid: Dykinson, 2005, p. 67-68, notas 91 e 92.  
205 HERRERA, Mª Concepción Escudero. Op. cit., p. 67-68. 
206 MARTÍN, Agustín Jesús Pérez-Cruz. Teoría General del Derecho Procesal. Coruña: Tórculo Edicións, 
2005, p. 267. 
207 Apud HERRERA, Mª Concepción Escudero. Los obstáculos a la efectividad de las sentencias en el 
contencioso-administrativo, y sus soluciones. Madrid: Dykinson, 2005, p. 71. 
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concomitantemente, rechaçar que as deficiências estruturais da administração da justiça 

possam justificar a morosidade208.  

Por outro lado, Plácido Bartolomé defende a necessidade de um elemento de medição 

de caráter objetivo, que proporcione um certo grau de fixidez para a delimitação do conceito 

de razoabilidade. Defende o autor que, no estado atual da cultura jurídica, tal elemento só 

pode ser a duração média dos procedimentos da mesma classe do submetido à suposta dilação 

indevida. Quanto às críticas desferidas por amplo espectro da doutrina espanhola, aduz o autor 

que podem ser eliminadas, desde que se faça referência à duração média dos processos, mas 

apenas quando esta for normal, isto é, quando restar comprovado o correto desenvolvimento 

da administração da justiça. De fato, quando o aparato estatal para a prestação do serviço da 

justiça está em crise, a referência ao standard médio de duração dos procedimentos poderia 

considerar-se uma simples fraude209.  

Entendemos como inadequada a recepção desse critério no Brasil, em virtude da 

perigosa possibilidade de que se crie uma estandardização de índices insatisfatórios, 

convolando-se o anormal – isto é, o freqüente desrespeito à duração razoável do processo no 

país – em usual e conforme a Constituição.  

 

                                                           
208 De fato, o Tribunal Constitucional da Espanha vem decidindo reiteradamente que: El excesivo número de 
asuntos no legitima el retraso en resolver, ya que el hecho de que las situaciones de atascos se conviertan en 
habituales no justifica la excesiva duración de un proceso. Confiram-se as seguintes sentenças do Tribunal 
Constitucional: 26, de 13/04/1983; 36, de 14/03/1984; 85, de 05/05/1990; 195, de 11/11/1997; 198, de 
10/10/1999; e 223, de 11/11/1999. HERRERA, Mª Concepción Escudero. Op. cit., p. 69. 
209 BARTOLOMÉ, Plácido Fernández-Viagas. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.  Madrid: 
Civitas, 1994, p. 46. 



 70

CAPÍTULO III - A RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA DU RAÇÃO 

EXCESSIVA DO PROCESSO 

 

 

3.1. Diferenciação entre o direito à razoável duração do processo e sua reparação 

 

 

 Antes de adentrarmos no tema da responsabilidade do Estado pela duração indevida do 

processo, faz-se necessário chamar a atenção para uma confusão recorrente entre o direito à 

razoável duração do processo e a reparação pela sua lesão. 

 É preciso distinguir com clareza o direito à entrega da prestação jurisdicional em prazo 

razoável e a indenização pelo descumprimento do Estado ao referido direito. A restituição dos 

danos causados pela demora não deve ser considerada como um fim em si mesmo, sendo 

mister sua aplicação apenas nos casos desviantes, pois o ideal é que não haja violação ao 

direito ou que esta seja excepcional. O intuito do sistema jurídico deve ser impedir a 

ocorrência da lesão210. Apenas após a configuração do dano é que não resta alternativa senão 

a sua reparação. Como exposto no tópico 1.4.5., a indenização dos danos é apenas uma – ou 

melhor, a última – das conseqüências do direito à duração razoável. Antes de atingir esse 

ponto, a Administração Pública e os operadores do direito devem tentar a todo custo impedir a 

ocorrência da lesão. Isso porque a reparação do dano pelo Poder Público não apaga 

completamente a lesão ocorrida.  

 Em suma, o escopo do inciso LXXVIII do artigo 5º da Carta Magna é promover 

mudanças no sistema jurídico, que levem à prestação da jurisdição em tempo razoável. A 

condenação do Estado pela lesão a esse direito, por sua vez, possui uma dupla finalidade: 1) 

ressarcir os prejudicados pela demora indevida; 2) pressionar o Poder Público a efetuar as 

reformas legislativas e os investimentos estruturais necessários ao aperfeiçoamento e melhora 

da máquina judiciária e, em conseqüência, a cumprir o seu papel de prover a sociedade com 

uma Justiça mais célere e eficiente.  

  

 

3.2. Responsabilidade objetiva 

 

                                                           
210 Cf. ARRUDA, Samuel Miranda. O Direito Fundamental à Razoável Duração do Processo. Brasília-DF: 
Brasília Jurídica, 2006, p. 196. 
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A responsabilidade do Estado sofreu uma evolução histórica gradual211. Inicialmente, 

entendia-se pela completa ausência de responsabilidade estatal, sistema este dominante nas 

monarquias absolutas, e que pode ser bem representado pela máxima “the king can do no 

wrong”212. Posteriormente, vingou a doutrina que pregava a responsabilização do Estado, 

atingindo-se o ápice desse processo evolutivo com a objetivação da responsabilidade da 

Administração. Contudo, ainda há resistências na responsabilização do Estado por ato 

jurisdicional, afirmando Sérgio Cavalieri213 que, para alguns, aí residiria o último reduto da 

irresponsabilidade civil do Estado, embora o jurista indique que o tema é complexo, existindo 

variadas opiniões a respeito, que vão desde a total irresponsabilidade até a responsabilidade 

pela teoria do risco administrativo.  

A divergência reinante explica-se pelo receio em responsabilizar o Estado e o 

magistrado por atos decisórios, e, em conseqüência, tolher a liberdade de convencimento do 

julgador e a própria independência da jurisdição. De fato, um juiz que decida atemorizado por 

eventuais responsabilizações posteriores, em virtude do posicionamento jurídico adotado 

motivadamente na sentença, perderá totalmente a capacidade de fazer justiça de forma 

soberana. Ruiria, nesse caso, a possibilidade de julgar-se de maneira isenta e imparcial, e seria 

o fim da Justiça. A responsabilização pela demora excessiva no trâmite processual, contudo, 

não oferece esse perigo, pois, em regra, não diz respeito a qualquer juízo de censura sobre 

atos decisórios do magistrado214. Trata-se, isto sim, de aferir se o serviço de entrega da 

prestação jurisdicional ao cidadão ocorreu em tempo razoável ou não, ou em outras palavras, 

se houve falha na prestação do serviço. 

A jurisprudência dos tribunais superiores brasileiros indica a responsabilidade objetiva 

do Estado, tanto pelos atos judiciais jurisdicionais, quanto pelos atos judiciais não-

jurisdicionais (atos administrativos materiais), quer se trate dolo ou culpa de servidor público, 

                                                           
211 Sobre a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade do Estado por 
ato jurisdicional, cf.: DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. A jurisprudência do STF sobre a responsabilidade do 
Estado por ato jurisdicional. Revista de Processo, a. 26, n. 103, jul./set. 2001, p. 262 et seq..   
212 SCARTEZZINI, Ana Maria Goffi Flaquer. O prazo razoável para a duração dos processos e a 
responsabilidade do Estado pela demora na outorga da prestação jurisdicional. In: WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim, WAMBIER, Luiz Rodrigues, GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel, FISCHER, Octávio Campos e 
FERREIRA, William Santos (coords.). Reforma do Judiciário: primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 
45/2004. São Paulo: RT, 2005, p. 47. 
213 CAVALIERI, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 207. 
214 O Código de Processo Civil, no artigo 133, inciso I, e a Lei Complementar nº 35/79 (Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional), no artigo 49, inciso I, prescrevem que o magistrado responderá por perdas e danos, 
apenas quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. Para uma análise mais detida sobre a 
responsabilização dos juízes nas violações à razoável duração do processo, vide o ponto 4.2., que cuida da 
legitimidade passiva para a ação de indenização. 
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ou mesmo quando os danos sejam ocasionados por prestação defeituosa do serviço da 

Justiça215. Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos:  

 
RE 228977 / SP - SÃO PAULO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. NÉRI DA SILVEIRA 
Julgamento: 05/03/2002            Órgão Julgador: Segunda Turma 
Decisão unânime 
Publicação DJ 12-04-2002 PP-00066 Ement vol-02064-04 PP-00829 
Parte(s) 
RECTE. : JOSÉ ANTONIO LAVOURAS HAICKI 
ADVDOS. : LOTHARIO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA E OUTROS 
RECDO. : ELIAS ANTONIO JORGE NUNES 
ADVDO. : ELIAS ANTONIO JORGE NUNES 
EMENTA: - Recurso extraordinário. Responsabilidade objetiva. Ação reparatória 
de dano por ato ilícito. Ilegitimidade de parte passiva. 
2. Responsabilidade exclusiva do Estado. A autoridade judiciária não tem 
responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais praticados. Os magistrados 
enquadram-se na espécie agente político, investidos para o exercício de atribuições 
constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas 
funções, com prerrogativas próprias e legislação específica.  
3. Ação que deveria ter sido ajuizada contra a Fazenda Estadual - responsável 
eventual pelos alegados danos causados pela autoridade judicial, ao exercer suas 
atribuições -, a qual, posteriormente, terá assegurado o direito de regresso contra o 
magistrado responsável, nas hipóteses de dolo ou culpa.  
4. Legitimidade passiva reservada ao Estado. Ausência de responsabilidade 
concorrente em face dos eventuais prejuízos causados a terceiros pela 
autoridade julgadora no exercício de suas funções, a teor do art. 37, § 6º, da 
CF/88.  
5. Recurso extraordinário conhecido e provido. (grifos nossos) 
 

Paulo Hoffman sustenta ser cristalino que “o Estado é responsável objetivamente pela 

exagerada duração do processo”216, seja ela oriunda de dolo ou culpa do juiz, ou mesmo da 

ineficiência estrutural do Poder Judiciário, devendo haver a indenização em qualquer das 

hipóteses. Portanto, a responsabilização do Estado pela duração anormal do processo 

enquadra-se nas prescrições do §6º do artigo 37 da Constituição da República, ou seja, a 

prestação jurisdicional a destempo caracteriza hipótese de responsabilidade objetiva, 

independentemente da aferição de culpa do servidor causador do dano ou do ente público a 

que pertença217. 

Partilhando desse entendimento, José Augusto Delgado defende que a demora na 

prestação do serviço jurisdicional cai no conceito de serviço público imperfeito, quer ocorra 

por indolência do juiz ou dos funcionários que atuem no processo, quer por não prover o 

                                                           
215 Nesse sentido, cf.: CRETELLA JÚNIOR, José. Manual de direito administrativo: curso moderno de 
graduação. 2. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1979, p. 347-348. 
216 HOFFMAN, Paulo. Razoável Duração do Processo. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 219, grifo do autor. 
217 OLIVEIRA, Rogério Nunes de. A morosidade da entrega da jurisdição e o direito à razoável duração do 
processo judicial. Revista da Faculdade de Direito de Campos, a. IV, n. 4, e a. V, n. 5, 2003-2004, p. 637-638. 
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Estado adequadamente o bom funcionamento da Justiça218. Como se vê, a responsabilização 

do Estado não pressupõe a conduta culposa do agente público. Logo, o exame da diligência do 

magistrado é útil para verificar a sua responsabilização pessoal, mas não é imprescindível 

para se demonstrar a lesão ao direito à razoável duração do processo219.  

Não se pode olvidar um aspecto importante da questão sob exame. Sabe-se que, nas 

hipóteses de omissão da Administração, a responsabilidade da Fazenda Pública é subjetiva, 

constituindo-se ônus da parte demandante a comprovação da culpa do Estado220. Essa posição 

é adotada pelo Excelso Pretório em caudalosa jurisprudência, verbi gratia: RE 409.203/RS 

(Relator Min. Carlos Velloso, Relator p/ Acórdão: Min. Joaquim Barbosa, julgamento: 

07/03/2006, Órgão Julgador: Segunda Turma); AI-AgR 512.698/AC (Relator Min. Carlos 

Velloso, julgamento: 13/12/2005, Órgão Julgador: Segunda Turma); RE 283.989/PR (Relator 

Min. Ilmar Galvão, julgamento: 28/05/2002, Órgão Julgador: Primeira Turma); RE 

237561/RS, Relator Min. Sepúlveda Pertence, julgamento: 18/12/2001, Órgão Julgador: 

Primeira Turma); RE 179.147-1/SP (Relator Min. Carlos Velloso, julgamento: 12/12/1997, 

Órgão Julgador: Segunda Turma). 

Referido entendimento tem esteio na doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello. O 

afamado jurista justifica a adoção da responsabilidade subjetiva nas hipóteses de omissão 

estatal argumentando que, se a Administração Pública não agiu, não pode logicamente ser ela 

a autora do dano. E, se não foi a autora, só cabe responsabilizá-la caso esteja obrigada a 

impedir o dano. Em rigor, não se pode sequer dizer que o Estado causou o dano. Sua omissão 

ou deficiência constitui condição do dano, e não causa; ou seja, a omissão não gerou o 

resultado, mas permitiu que o resultado ocorresse, quando deveria o ente público tê-lo 

impedido por meio de ação. De fato, nesse caso o dano não é obra do Estado, mas sim de um 

terceiro. A responsabilidade estatal por omissão decorre dos seguintes acontecimentos: fato da 

natureza e comportamento material de terceiros, que deveriam ter sido impedidos pelo Estado 

omisso221. 

Como se percebe claramente, a responsabilidade do Estado pela prestação 

jurisdicional morosa não se enquadra nas hipóteses narradas no parágrafo anterior. Nesse 

caso, a omissão do Estado (ou sua hiperatividade desorganizada, como se viu no item 2.3.3) é 

a causa direta e suficiente do dano, prescindindo de um fato da natureza ou de ato material 

                                                           
218 Apud CAHALI, Yussef. Responsabilidade Civil do Estado. 3. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 514. 
219 ARRUDA, Samuel Miranda. O Direito Fundamental à Razoável Duração do Processo. Brasília-DF: 
Brasília Jurídica, 2006, p. 296. No mesmo sentido, vide também p. 197 e 309. 
220 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 5. ed. São Paulo: Dialética, 2007, p. 172. 
221 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo . 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, 
p. 895-900. 
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praticado por terceiro. A atividade jurisdicional defeituosa do Estado configura, de per se, a 

causa do dano. Por esse motivo, a responsabilidade estatal nessa situação é objetiva. 

Também no direito italiano, o requisito da culpa é estranho à configuração da duração 

excessiva do processo. A responsabilidade é objetiva, isto é, independente da presença de 

culpa da Administração ou de seus agentes222. As causa de exclusão da responsabilidade da 

Administração são apenas o caso fortuito ou a força maior. Vejamos o entendimento da Corte 

de Cassação da Itália sobre a matéria223: 

 
Cass., 1 sez., 13 settembre 2002, n. 13422. Pres. DELLI PRISCOLI, est. MORELLI: 
Considerando a condição de natureza indenizatória, e não ressarcitória, da obrigação 
objeto da justa reparação pela duração irrazoável do processo, é de excluir que a 
culpa da Administração ou de seus agentes constitua elemento constitutivo da 
fattispecie substancial introduzida pelo art. 2º da lei 24 de março 2001, n. 89. 

 
Cass., 1. sez., 3 gennaio 2003, n. 8. Pres. SAGGIO, est. RORDORF: 
De acordo com a lei 24 de março de 2001, n. 89, fonte do direito à justa reparação é 
o prolongamento da duração do processo além do prazo que, em relação às 
características específicas do próprio processo, afigura-se razoável, 
independentemente do fato que isto seja oriundo dos comportamentos culposos de 
operadores do processo, ou de fatores organizativos de ordem geral reconduzíveis à 
atividade ou à inércia dos poderes públicos encarregados do funcionamento do 
serviço jurisdicional. (...). 
 

A legislação espanhola, por sua vez, foi pioneira no âmbito da responsabilidade da 

Administração do Estado, não se podendo afirmar o mesmo, contudo, no que diz respeito à 

responsabilidade advinda da atividade judicial. Enquanto a Administração respondia por toda 

lesão derivada do funcionamento normal ou anormal de um serviço público, bastando 

demonstrar-se a existência de uma lesão para que a sociedade deva reparar o prejudicado, o 

mesmo não acontecia com a atividade judicante. Com relação a esta última, só se 

contemplava a responsabilidade pessoal do julgador, reconhecendo-se excepcionalmente a 

responsabilidade direta do Estado, no caso de erro constatado em recurso de revisão. Por isso, 

o artigo 121 da Constituição da Espanha foi considerado uma importante inovação no direito 

espanhol: “Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del 

funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una 

indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley”.  

Portanto, também na Espanha, basta o reconhecimento da existência de dilações 

indevidas em um processo para fazer surgir a responsabilidade do Estado, caso seja 

                                                           
222 Cf. MASONI, Roberto. La ragionevole durata del “giusto processo” nell’applicazione giurisprudenziale. 
Milano: Giuffrè Editore, 2006. (Collana Fatto & Diritto), p. 108. 
223 PETROLATI, Franco. I tempi del processo e l’equa riparazione per la durata non ragionevole (la c.d. 
«legge Pinto»). Milano: Giuffrè, 2005, p. 43. 
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constatado, em um caso concreto, o descumprimento da sua obrigação de proporcionar uma 

justiça tempestiva224. 

De qualquer forma, como analisado no item 2.3, a constatação da duração irrazoável 

do processo exige o exame da complexidade do litígio, da conduta pessoal da parte 

prejudicada e das autoridades intervenientes no processo. Assim, apenas se vislumbra a 

presença dos elementos da responsabilidade objetiva, isto é, a atuação do Estado, a existência 

de um dano, e o nexo causal entre ambos225, após perscrutação cuidadosa dos critérios de 

aferição da duração razoável referidos. Trata-se, portanto, de uma responsabilidade estatal 

objetiva sui generis. 

Oportuna a abertura de um parêntese. Uma coisa é o Estado protelar uma ação contra 

ele proposta, por meio da atuação procastinatória de seus representantes legais na demanda. 

Outra bem diversa é o Estado, pela prestação ineficiente da prestação jurisdicional, ocasionar 

a demora indevida em um processo. Nessa última hipótese, ele pode prejudicar um particular 

ou até mesmo a própria Administração Pública, quando atua como parte no litígio (em uma 

execução fiscal, v.g.). O inciso LXXVIII do artigo 5º da Carta Fundamental protege o direito 

à razoável duração do processo contra a atuação do Estado como prestador do serviço judicial, 

e não como parte. Nos casos de protelação do Estado como parte processual há outros 

instrumentos de sanção (multa por recurso protelatório ou por litigância de má-fé, por 

exemplo), apropriados para o combate às atitudes desleais do litigante. A responsabilidade 

objetiva, destarte, é destinada aos casos de lentidão causada pela má prestação do serviço 

judicial, e não às hipóteses de demora derivada da atuação desleal do Estado como litigante 

em juízo. 

Em suma, o direito à duração razoável do processo é ferido tão logo se constate a 

dilação indevida, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa do Estado ou de seus 

agentes. Contudo, a lesão ao referido direito só gera uma indenização caso a parte 

pretensamente prejudicada demonstre o dano sofrido.  

 

 

3.3. Necessidade de comprovação do dano 

  

                                                           
224 BARTOLOMÉ, Plácido Fernández-Viagas. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.  Madrid: 
Civitas, 1994, p.167-168 e 173.   
225 Tais elementos são pacificamente adotados, quer pela jurisprudência, quer pela doutrina pátrias. Vide, por 
todos: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo . 17. ed. São Paulo: Malheiros, 
2004, p. 906-908. 
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A fim de que seja reconhecido o direito à justa reparação, faz-se necessário que a parte 

lesada demonstre que, por efeito da excessiva duração do julgamento, haja sofrido um dano 

patrimonial ou não patrimonial. 

De fato, o dano é um pressuposto para a obtenção da justa reparação, um verdadeiro 

fato constitutivo do direito ao ressarcimento, e em quanto tal, deve ser demonstrado pelo 

reclamante para desincumbir-se de seu ônus probatório226. 

A Corte de Cassação da Itália possui jurisprudência firme nessa direção: 

 
Cass., 1. sez., 5 novembre 2002, n. 15443. Pres. SAGGIO, est. VITRONE: 
A natureza indenizatória da justa reparação de que trata a lei 24 de março, n. 89, não 
comporta um automatismo atributivo em favor do sujeito que reclame da violação 
do direito à razoável duração do processo, já que, a fim do reconhecimento da justa 
reparação, ocorre demonstrar que, por efeito da excessiva duração do julgamento, 
lesiva ao direito a uma razoável duração do próprio, o sujeito haja sofrido um dano 
patrimonial ou não patrimonial. 
 
Cass., 1. sez., 13 febbraio 2003, n. 2130. Pres. DELI PRISCOLI, est. MORELLI: 
De acordo com a lei 24 de março de 2001, n. 89, o direito à justa reparação não é 
coligado diretamente ao fato em si de uma duração não razoável do processo, em 
contraste com a prescrição do art. 6º, parágrafo 1º, da Convenção para a Salvaguarda 
dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, mas é reconhecido somente 
a que, por efeito e em conseqüência do excessivo prolongamento do procedimento, 
haja sofrido um dano. 
 
Cass., 1 sez., 5 novembre 2002, n. 15449. Pres. SAGGIO, est. GIULIANI: 
No tema de justa reparação por ausência de respeito à duração razoável do processo, 
com base na lei n. 89, de 24 de março de 2001, o dano não patrimonial ou moral, 
que se pretenda venha a ser indenizado, representa um evento diverso e ulterior em 
relação ao fato lesivo, constituído pela violação do art. 6º, parágrafo 1º, da 
Convenção para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais; segue que, excluída a configuração de um dano não patrimonial in re 
ipsa, descendente automaticamente da duração irrazoável do processo, ao autor 
incumbe em todo caso, segundo a regra ordinária de que trata o art. 2697 do Código 
Civil, o ônus da prova, em ordem ao an e ao quantum debeatur do dano não 
patrimonial que se pretenda sofrido.227 
 

Esse posicionamento é temperado pela própria Corte de Cassação, especialmente no 

que se refere ao dano não patrimonial. Segundo sua jurisprudência, por exemplo, as 

preocupações, tensões e similares não são diretamente demonstráveis, devendo ser 

presumidas. Sobre as presunções na prova do dano, confiram-se os seguintes acórdãos do 

referido tribunal:  

 
Cass., 1. sez., 8 agosto 2002, n. 11987. Pres. DELLI PRISCOLI, est. MORELLI: 

                                                           
226 AMADEI, Davide. Note critiche sul procedimento per l’equa riparazione dei danni da durata irragionevole 
del processo. Giustizia Civile, v. LII, gennaio 2002, p. 32. 
227 PETROLATI, Franco. I tempi del processo e l’equa riparazione per la durata non ragionevole (la c.d. 
«legge Pinto»). Milano: Giuffrè, 2005, p. 53 e 66-67 (tradução nossa). 
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No tema de justa reparação pela ausência de respeito ao prazo razoável do processo, 
a prova do dano não patrimonial ou moral pode ser auxiliada em concreto pelo 
recurso a presunções e a raciocínios inferenciais, que encontram fundamento no 
conhecimento, com base em noções elementares e comuns de psicologia, dos efeitos 
que a pendência de um processo civil, penal ou administrativo provoca no homem 
médio. 

 
Cass., 1 sez., 14 gennaio 2003, n. 358. Pres. SAGGIO, est. CRISCUOLO: 
Em tema de justa reparação com base na lei n. 89, de 24 de março de 2001, 
verificada a violação do prazo de duração razoável do processo, a prova da 
existência de um dano moral pode ser deduzida até mesmo em via de presunção.  

 
Cass. 1. sez., 14 novembre 2003, n. 17179. Pres. DELLI PRISCOLI, est. GILARDI: 
De acordo com a lei n. 89, de 24 de março de 2001, a justa reparação a título de 
dano não patrimonial não deriva em modo automático do fato em si da duração 
excessiva do processo; ocorre, portanto, que a parte interessada deva demonstrar 
haver sofrido tal dano, ainda podendo a prova relativa ser auxiliada em concreto 
com recurso a presunções e raciocínios inferenciais, que encontrem fundamento no 
conhecimento com base em noções elementares e comuns de psicologia, dos efeitos, 
em termos de ânsia e perturbação, que a pendência de um processo civil, penal ou 
administrativo provoca no homem médio. 228 
 

Esse posicionamento mais flexível com relação à comprovação do dano 

extrapatrimonial é perfilhado pela Corte Européia de Direitos Humanos, que invariavelmente 

estipula a condenação por danos morais de forma eqüitativa. 

O artigo 3º, § 5º, da Legge Pinto, elenca três regras de desenvolvimento do processo, 

dentre elas, destaca-se a que faculta às partes requererem que a corte determine a aquisição 

dos autos e documentos do procedimento reputado demorado229. Embora a norma disponha 

sobre uma faculdade das partes, deve-se observar que a anexação dos autos é o mínimo que se 

pode apreciar para valoração da razoável duração do processo. Pergunta-se: de outro modo, 

como poderia o tribunal considerar o comportamento do reclamante, do juiz e das outras 

autoridades, se não lendo ao menos o termo de audiência e demais atos processuais? Caso as 

partes não façam uso da “faculdade” a elas atribuída pelo referido artigo 3º, § 5º, o recurso 

será rejeitado por não haver prova da violação do prazo razoável230. Por outro lado, é bem 

possível, e até mesmo recomendável, que o reclamante acoste, na petição inicial da ação 

indenizatória, as cópias dos autos relativas ao processo em que se aponta a tramitação com 

retardamento. 

                                                           
228 PETROLATI, Franco. I tempi del processo e l’equa riparazione per la durata non ragionevole (la c.d. 
«legge Pinto»). Milano: Giuffrè, 2005, p. 71 et seq (tradução nossa). 
229 Diversamente do que previa o texto original do projeto de lei nº 3.813/99 – que a colocava como condição de 
procedibilidade –, a Legge Pinto prevê, no artigo 3º, § 5º, que a aquisição dos autos e documentos do 
procedimento em que ocorreu o atraso se dê por meio de uma determinação da corte, após o requerimento de 
uma das partes. MASONI, Roberto. La ragionevole durata del “giusto processo” nell’applicazione 
giurisprudenziale. Milano: Giuffrè Editore, 2006. (Collana Fatto & Diritto), p. 162-163. 
230 AMADEI, Davide. Note critiche sul procedimento per l’equa riparazione dei danni da durata irragionevole 
del processo. Giustizia Civile, v. LII, gennaio 2002, p. 33. 
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A atividade instrutória fundamental, e, de costume, a única, a ser efetuada nos 

processos de indenização por lesão à razoável duração do processo, consiste na aquisição dos 

autos do procedimento apontado como lento231. Com muita freqüência, será suficiente ao 

tribunal ler os memoriais e a documentação acostados pelas partes, os autos do processo 

original, e arbitrar eqüitativamente o dano. Contudo, deve ser plenamente consentido ao 

reclamante demonstrar um eventual dano ulterior, especificamente causado pela duração do 

processo, mas totalmente externo ao mesmo232. Para tanto, deve ser permitida ampla instrução 

probatória complementar, inclusive oitiva de testemunhas, caso seja requerido pelo 

interessado ou determinado de ofício pelo tribunal233.   

 

 

3.4. O direito à justa reparação independe do êxito do reclamante no processo em 

que ocorreu a dilação indevida 

 

 

É necessário ter em mente que o direito à justa reparação alberga tanto os sujeitos que 

sejam declarados vencedores no processo em que se deu a dilação indevida, quanto aqueles 

que foram sucumbentes, conforme entendimento da Corte Européia dos Direitos do 

Homem234.  

A advocacia pública italiana, a seu turno, erigiu como tese de defesa a restrição da 

legitimidade para a propositura da ação reparatória apenas para quem venceu a causa235. 

Entretanto, não obteve êxito nessa empreitada, pois a Corte de Cassação da Itália também 

consolidou seu entendimento, no sentido de que o direito à justa reparação independe do êxito 

do demandante no processo em que ocorreu a demora236: 

 
Cass., 1 sez., 7 marzo 2003, n. 3410. Pres. SAGGIO, est. MORELLI: 

                                                           
231 MASONI, Roberto. La ragionevole durata del “giusto processo” nell’applicazione giurisprudenziale. 
Milano: Giuffrè Editore, 2006. (Collana Fatto & Diritto), p. 162. 
232 AMADEI, Davide. Note critiche sul procedimento per l’equa riparazione dei danni da durata irragionevole 
del processo. Giustizia Civile, v. LII, gennaio 2002, p. 34. 
233 Nesse sentido, confira-se o acórdão nº 19.354 da Corte de Cassação da Itália, julgado em 4.10.2005. 
MASONI, Roberto. La ragionevole durata del “giusto processo” nell’applicazione giurisprudenziale. Milano: 
Giuffrè Editore, 2006. (Collana Fatto & Diritto), p. 164. 
234 DALMOTTO, Eugenio. Diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo. In: CHIARLONI, 
Sergio (a cura di). Misure acceleratorie e riparatorie contro l’irragionevole durata dei processi: commento 
alla legge 24 marzo 2001, n. 89. Torino: G. Giappichelli Editore, 2002. (Collana Procedura Civile n. 1), p. 203. 
235 DALMOTTO, Eugenio. Op. cit., p. 130, nota 113. 
236 PETROLATI, Franco. I tempi del processo e l’equa riparazione per la durata non ragionevole (la c.d. 
«legge Pinto»). Milano: Giuffrè, 2005, p. 57. 
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No caso de violação ao prazo de duração razoável do processo, o direito à justa 
reparação fundado na lei n. 89, de 24 de março de 2001, compete a todas as partes 
do processo, atores ou demandados, independentemente do fato de que tenham 
resultado vitoriosos ou sucumbentes, não sendo o êxito favorável do processo, em 
regra, condição de acionabilidade da pretensão indenizatória, salvo no caso de abuso 
do processo, configurável quando resulte que o sucumbente havia promovido uma 
lide temerária ou havia abertamente resistido em juízo com o único fim de perseguir, 
com táticas processuais de várias naturezas, a realização da fattispecie de que trata o 
art. 2º da citada lei n. 89 de 2001. 
 
Cass., 1 sez., 18 marzo 2003, n. 3973. Pres. SAGGIO, est. BENINI: 
No caso de violação do prazo de duração razoável do processo, o direito à justa 
reparação prescinde da procedência da pretensão acionada em juízo; portanto, ainda 
a parte sucumbente em um juízo cível pode queixar-se da excessiva duração do 
processo, porque, por efeito desta, haja sofrido um real prejuízo. 
 

Eugenio Dalmotto sustenta que, mesmo sendo provável que o sucumbente não sofra 

dano patrimonial em razão da tardia declaração da sua derrota, não se pode negar que o dano 

não patrimonial da excessiva duração do processo seja independente do resultado positivo ou 

negativo da causa. Basta dizer que o dano não patrimonial pela duração irrazoável do 

processo vem geralmente compreendida como o prejuízo sofrido pelo estado prolongado de 

ânsia e incerteza determinado pela pendência do processo em si. Essa é, de resto, a única 

solução compatível com a previsão contida no artigo 4º da Legge Pinto, segundo o qual a 

demanda de reparação pode ser proposta até mesmo durante a pendência do procedimento em 

cujo âmbito a violação se assume verificada, ou seja, quando ainda não se podia saber o 

resultado da causa237-238. 

Na doutrina brasileira, tal posicionamento é defendido por Paulo Hoffman239, 

entendimento com o qual manifestamos integral concordância. Como defende o referido 

autor, não se discute na demanda reparatória pela lesão à duração razoável acerca da questão 

de mérito controvertida no processo original, nem sobre eventual acerto ou incorreção da 

decisão proferida nessa lide, mas somente se o processo teve duração razoável ou exagerada. 

Em caso de configuração da duração irrazoável, resta apenas ao reclamante a comprovação do 

prejuízo sofrido – dano moral, nesse caso –, a fim de que possa obter a justa reparação. 

 

 

                                                           
237 DALMOTTO, Eugenio. Diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo. In: CHIARLONI, 
Sergio (a cura di). Misure acceleratorie e riparatorie contro l’irragionevole durata dei processi: commento 
alla legge 24 marzo 2001, n. 89. Torino: G. Giappichelli Editore, 2002. (Collana Procedura Civile n. 1), p. 130. 
238 Na verdade, o artigo 4º da Legge Pinto prevê que a demanda de reparação pode ser proposta com o 
procedimento ainda em curso, ou dentro de seis meses do momento em que a decisão do respectivo 
procedimento se torna definitiva. MAMMONE, Giovanni. La legge sull’equa riparazione per violazione del 
diritto alla ragionevole durata del processo. Giustizia Civile, v. LII, settembre 2002, p. 400. 
239 HOFFMAN, Paulo. Razoável Duração do Processo. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 63 e 99. 
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3.5. A carência de recursos e de infra-estrutura isenta o Estado da 

responsabilidade pela demora? 

 

 

O questionamento em tela possui profunda relevância, na medida em que a 

reconhecida carência de recursos humanos e materiais é o principal motivo para que a Justiça 

não funcione com a normalidade desejada e exigível240. 

Parte da doutrina responde a essa questão entendendo que a atribuição de 

responsabilidade ao Estado deve ser precedida de uma análise de cada caso concreto e das 

próprias peculiaridades dos órgãos administrativos e jurisdicionais, aí incluídos aspectos 

regionais ou locais, além da estrutura material e dos recursos humanos disponíveis241. 

Filiando-se a essa corrente, Juvêncio Vasconcelos Viana sustenta que poderão existir 

limites reais à realização da duração razoável do processo, decorrentes da efetiva ausência de 

recursos públicos. Entrará em cena, portanto, a idéia da “reserva do possível” como 

excludente da responsabilidade do Estado. Segundo o autor, dificuldades financeiras e 

orçamentárias que impeçam o agir estatal, desde que devidamente comprovadas, poderão, 

conforme o caso, afastar o dever de reparação do ente público242. 

Nos lindes desse trabalho, entende-se correta a posição contrária. A Administração 

Pública está obrigada a garantir a tutela jurisdicional com a rapidez que permita a duração 

normal dos processos, ainda quando a dilação se deva a carências estruturais da organização 

judicial, pois não é possível restringir o alcance e conteúdo deste direito, dado o lugar que a 

reta e eficaz prestação da tutela jurisdicional ocupa em uma sociedade democrática243. A 

consideração dos meios disponíveis ou o imenso volume de trabalho que pesa sobre 

determinados órgãos judiciais pode isentar juízes de toda a responsabilidade pessoal pelos 

atrasos, mas não priva os cidadãos de reagir frente a tal demora, nem permite considerá-la 

inexistente244.   

                                                           
240 MONTERREAL, José Maria Reyes. La responsabilidad del Estado por error y anormal funcionamiento de 
la administración de justicia. 2. ed. Madrid: Colex, 1995, p. 40. 
241 PIRES, Renato Barth. A reforma do Poder Judiciário e o direito à “razoável duração do processo”. Revista 
TRF 3ª Região, v. 62, nov. e dez. 2003, p. 27. 
242 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Da Duração Razoável do Processo. Revista Dialética de Direito 
Processual, n. 34, jan. 2006, p. 60. 
243 Nesse sentido pronunciou-se o Tribunal Constitucional da Espanha, nas sentenças 36/1984, de 14 de março; 
223/1988, de 25 de novembro; 50/1989, de 21 de fevereiro; 81/1989, de 8 de maio; 35/1994, de 31 de janeiro; 
10/1997, de 14 de janeiro; entre outras. Cf. MARTÍN, Agustín Jesús Pérez-Cruz. Teoría General del Derecho 
Procesal. Coruña: Tórculo Edicións, 2005, p. 261. 
244 Esse o entendimento do Tribunal Constitucional da Espanha, nas sentenças 36/1984, de 14 de março; 5/1985, 
de 23 de janeiro; 85/1990, de 5 de maio; 139/1990, de 17 de setembro; 10/1991, de 17 de janeiro; 37/1991, de 14 
de fevereiro; 73/1992, de 13 de maio; 324/1994, de 1 de dezembro; 53/1997, de 17 de março; entre outras. Cf. 
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Destarte, a falta de recursos financeiros não exclui a responsabilidade do Estado. O 

direito a uma prestação jurisdicional justa e célere é uma garantia básica de importância 

primordial entre os direitos fundamentais. O desrespeito a essa garantia impede o gozo pleno 

de todos os outros direitos fundamentais, porquanto uma prestação jurisdicional morosa torna 

bastante difícil a proteção aos demais direitos fundamentais quando perseguidos em juízo. 

Além disso, se a situação chegou ao ponto caótico em que se encontra é porque, na ordem das 

prioridades públicas, a questão da justiça é relegada a um plano totalmente secundário, 

conforme bem ressaltado por De La Rúa245.  

A propósito, um dos argumentos repetidamente utilizados pelos Estados na tentativa 

de justificação dos atrasos processuais é a ausência de recursos para investimentos na melhora 

da estrutura do Poder Judiciário. Contudo, freqüentemente os tribunais vêm refutando tais 

alegações, considerando que o cumprimento de uma obrigação básica não pode ser tão 

facilmente escamoteado, apenas com fundamentos em protestos genéricos de dificuldade 

econômica e ausência de estrutura material246. 

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 justificam a dilação processual indevida, pois incumbe ao Estado 

prover adequadamente a estrutura física, técnica e pessoal de seus órgãos jurisdicionais247. 

Como anteriormente explicitado, a sobrecarga de trabalho pode servir para exonerar de 

responsabilidade pessoal o julgador, mas em nenhum caso para eximir da existência das 

dilações indevidas e de sua reparação pelo Estado. O Tribunal Constitucional da Espanha vem 

decidindo reiteradamente que: “El excesivo número de asuntos no legitima el retraso en 

resolver, ya que el hecho de que las situaciones de atascos se conviertan en habituales no 

justifica la excesiva duración de un proceso” .  

Por outro lado, ressalvam-se os casos de força maior que impliquem a interrupção da 

atividade jurisdicional por longo lapso de tempo, como, por exemplo, enchentes e terremotos, 

porquanto esses justificam – provisoriamente, diga-se – a entrega da tutela jurisdicional pelo 

Estado em tempo mais dilargado. A CEDH considera igualmente que as dificuldades 

estruturais só operariam como causa justificativa quando fossem excepcionais, imprevisíveis e 

                                                                                                                                                                                     
MARTÍN, Agustín Jesús Pérez-Cruz. Teoría General del Derecho Procesal. Coruña: Tórculo Edicións, 2005, p. 
261. 
245 Apud TUCCI, José Rogério Cruz e. Temas Polêmicos de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 95. 
246 ARRUDA, Samuel Miranda. O Direito Fundamental à Razoável Duração do Processo. Brasília-DF: 
Brasília Jurídica, 2006, p. 310-311. 
247 DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. Direito à jurisdição eficiente e garantia da razoável duração do processo 
na Reforma do Judiciário. Revista de Processo, a. 30, n. 128, out. 2005, p. 172. 
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se foram adotadas, por parte do Estado, medidas oportunas para eliminá-las. Em caso 

contrário, não resultam admitidas como motivo que justifique as dilações, tomando como 

parâmetro o artigo 6.1 do Convênio, que obriga os Estados-membros a organizarem seu 

sistema judicial de tal maneira que seus juízos e tribunais possam exercer a função 

jurisdicional dentro de um prazo razoável248-249. A Comissão Européia, em parecer ofertado 

em 08.03.1982, no caso Andorfer Tonwerke, afirmou sobre o tema que: “Os defeitos de 

estrutura e de organização da Justiça não podem ser invocados como desculpa para a 

morosidade, o que significaria desconhecer o próprio conteúdo essencial do direito a um 

processo público sem dilações indevidas”250.  

Em conseqüência disso, deve o Estado empregar esforços para sanar as deficiências 

estruturais existentes, mediante a outorga de meios materiais e pessoais que possibilitem ao 

Poder Judiciário desincumbir-se satisfatoriamente do seu mister. 

Pedimos vênia para transcrever citação de Danielle Annoni, que espelha com 

fidelidade o entendimento aqui esposado sobre a matéria:  

 
É certo que o grande número de trabalho que sobrecarrega os magistrados e o 
próprio Poder Judiciário, enquanto máquina judiciária, pode servir para escusar os 
juízes e tribunais de toda a responsabilidade pessoal decorrente do atraso na 
prolatação das decisões. Contudo, não exime a responsabilidade objetiva do Estado 
pelo anormal funcionamento do serviço judiciário, haja vista que é atividade 
essencial, imprescindível ao Estado de Direito.251 
 

Não é correto o entendimento de que o direito à indenização surge apenas em virtude 

de atitude dolosa ou culposa por parte do magistrado ou das demais autoridades e servidores 

envolvidos no processo. O julgador e os funcionários públicos envolvidos podem estar 

imbuídos das melhores intenções e darem o máximo de si na resolução da lide, podendo o 

atraso advir de fatores materiais fora de sua alçada, como falta de estrutura, de servidores 

                                                           
248 HERRERA, Mª Concepción Escudero. Los obstáculos a la efectividad de las sentencias en el contencioso-
administrativo, y sus soluciones. Madrid: Dykinson, 2005, p. 68-69. 
249 No caso Moreira de Azevedo, cujo acórdão foi prolatado em 23.10.1990, a Corte Européia decidiu que o 
Estado é responsável pelo conjunto de sua estrutura judiciária, e não apenas pelo juiz que atua no processo. 
LOPES JR., AURY e BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito ao Processo Penal no Prazo 
Razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 69, nota 59. 
250 GOMES, Luiz Flávio. As garantias mínimas do devido processo criminal nos sistemas jurídicos brasileiro e 
interamericano: estudo introdutório. In: GOMES, Luiz Flávio e PIOVESAN, Flávia (coord.). O sistema 
interamericano de proteção dos direitos humanos e o direito brasileiro . São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 244. 
251 ANNONI, Danielle. A responsabilidade do Estado pela demora na prestação jurisdicional. Rio de 
Janeiro: Forense, 2003, p. 94. A autora refere, no mesmo sentido, a opinião de TAWIL, Guido Santiago. La 
responsabilidad del Estado y de los magistrados y funcionarios judiciales por el mal funcionamiento de la 
administración de justicia. Buenos Aires: Desalma, 1993, p. 77-79.  
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etc252. Nesse caso, o Estado não ficará isento de prestar a devida reparação pela morosidade, 

até mesmo para que seja pressionado a melhorar a estrutura de atendimento do Poder 

Judiciário.  

Vejamos o entendimento da Corte de Cassação da Itália a respeito do tema253: 

 
Cass., 1 sez., 14 gennaio 2003, n. 358. Pres. SAGGIO, est. CRISCUOLO: 
No âmbito aplicativo da lei 24 de março de 2001, n. 89, introduzida no 
ordenamento com o escopo de dotar a Itália de um remédio efetivo no caso de 
ausência de respeito ao tempo da razoável duração do processo, de que trata o art. 
6º, parágrafo 1º, da Convenção para a Salvaguarda dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais, estão abrangidas as violações em conseqüência das 
escolhas, inércia ou ineficiência reconduzíveis à organização do aparato 
público. 
 
Cass., 1. sez., 13 febbraio 2003, n. 2148. Pres. OLLA, est. GRAZIADEI: 
A justa reparação de que trata a lei 24 de março de 2001, n. 89, integra um 
crédito de conteúdo indenizatório, não ressarcitório, prescinde de atos ou posturas 
ilícitos ou ilegítimos, derivando da verificação objetiva da inobservância do art. 6º, 
parágrafo 1º, da Convenção para a Salvaguarda dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais, com lesões ao direito da pessoa à resolução da causa em 
um tempo razoável, em dependência da ineficiência da organização judiciária e, 
portanto, abraça todas as violações do sistema, aí incluídas aquelas 
reconduzíveis às escolhas legislativas que determinem ou concorram para 
determinar o excessivo prolongamento da lide. (grifos nossos) 
 

  Em suma, não deve ser excluída a responsabilidade do Estado quando este não 

proveja o Poder Judiciário dos elementos pessoais e meios materiais imprescindíveis para que 

seja ministrada uma prestação jurisdicional adequada. Tal atitude colaborará, de resto, com 

um melhor funcionamento do sistema de freios e contrapesos entre os Poderes da República, 

garantindo a independência do Poder Judiciário com relação aos demais poderes, e, em 

conseqüência, a preservação do Estado Democrático de Direito.  

 

 

3.6. O problema da demora no julgamento das ações de indenização 

 

 

Adotando-se o entendimento de que a demora processual pode causar dano 

patrimonial e/ou moral, o qual deve ser reparado pelo Estado, a doutrina chama a atenção para 

um problema crucial no que diz respeito a essa temática. Trata-se do receio de que os pleitos 

indenizatórios demorem tanto ou mais do que as ações originárias para serem solucionados. 

                                                           
252 Acerca dos obstáculos à agilidade na prestação jurisdicional, confira-se: ROCHA, César Ásfor. A luta pela 
efetividade da jurisdição. São Paulo: RT, 2007, p. 96-99. 
253 PETROLATI, Franco. I tempi del processo e l’equa riparazione per la durata non ragionevole (la c.d. 
«legge Pinto»). Milano: Giuffrè, 2005, p. 22, tradução e grifos nossos. 
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Em suma, teme-se que a própria ação que visa à obtenção da reparação da lesão à razoável 

duração do processo seja igualmente atingida pelo excessivo retardamento do trâmite 

processual254.  

José Carlos Barbosa Moreira leciona que pode haver uma enxurrada de ações 

indenizatórias contra o Poder Público, o que consistiria em efeito diametralmente oposto ao 

visado, congestionando as vias judiciais e tornando ainda mais lento o funcionamento da 

máquina. Refere o jurista que foi o ocorrido após o advento da Legge Pinto na Itália, em 

24/03/2001, pois, somente de março de 2001 a setembro de 2002, foram ajuizadas 9.385 

ações com base no novo diploma legal255. Faz-se mister a realização de um escorço do 

processo histórico que resultou na elaboração da Legge Pinto, a fim de examinar qual o real 

impacto dessa legislação na Itália.  

Segundo o Consiglio Superiore della Magistratura, multiplicaram-se, na década de 

90, as condenações pronunciadas a cargo da Itália advindas da Corte de Estrasburgo, por 

violação ao princípio da duração razoável, estatuído no art. 6º, par. 1º, da Convenção de 

Roma256. Alertou o Conselho, ainda, para o significativo perigo, em particular para o Estado 

de Direito, do risco de paralisação da Corte de Estrasburgo, devido à exorbitante massa de 

reclamações pela excessiva duração dos processos oriunda da Itália.  

No âmbito interno, para combater essa situação, providenciou-se a inclusão da 

proteção à ragionevole durata no artigo 111 da Constituição da República Italiana (por meio 

da Lei Constitucional nº 2 de 23 de novembro de 1999), como um eco do que estabelece o 

artigo 6º da Convenção Européia dos Direitos do Homem – dispositivo que, como dito, havia 

embasado a condenação do Estado italiano ao pagamento de notáveis somas aos seus próprios 

cidadãos, que haviam recorrido à Corte Européia de Direitos Humanos257. 

Dando seqüência a esse trabalho, o legislador italiano elaborou a Lei nº 89, de 24 de 

março de 2001, ou Legge Pinto, um verdadeiro exemplo a ser seguido no combate à 

morosidade. O referido diploma legal trouxe inúmeras alterações positivas no rumo da 

aceleração do trâmite processual na Itália, destacando-se dentre elas a instituição da ação de 

justa reparação dos prejuízos sofridos pelo retardamento excessivo do processo. O artigo 3º, 

                                                           
254 YARSHELL, Flávio Luiz. A Reforma do Judiciário e a promessa de “duração razoável do processo”. Revista 
do Advogado – AASP, a. XXIV, n. 75, abr. 2004, p. 33. 
255 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 
373-374. 
256 SACCUCCI, Andrea. In tema di durata ragionevole dei processi (a margine di una delibera del Consiglio 
Superiore della Magistratura). Rivista di Diritto Processuale, anno LV (Seconda Serie), n. 1, gennaio-marzo 
2000, p. 210.  
257 CHIARLONI, Sergio. Il nuovo art. 111 Cost. e il processo civile. Rivista di Diritto Processuale, anno LV 
(Seconda Serie), n. 4, ottobre-dicembre 2000, p. 1032. 
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6, da referida lei ilustra muito bem a preocupação do governo italiano com a celeridade do 

julgamento das mencionadas demandas reparatórias, in verbis: “A corte sentencia dentro de 

quatro meses a contar do depósito da ação, decisão impugnável por recurso de cassação 

(cassazione). O decreto é imediatamente executivo”258. Caso transcorra o prazo fixado sem a 

resolução da demanda indenizatória, surge uma presunção de irrazoabilidade da duração desse 

processo, abrindo-se com força redobrada, à parte lesada, a busca da reparação pela via 

internacional. 

Em adendo a isso, o governo italiano agiu internacionalmente com o intuito de 

acelerar os julgamentos em trâmite perante a Corte de Estrasburgo, passando a perseguir uma 

política de composições transacionais das controvérsias relativas à violação da duração 

razoável, fazendo uso do instituto convencionalmente previsto como friendly settlement 

(acordo amigável). Essa providência tem a finalidade de “salvaguardar ao menos em parte a 

imagem da Itália”, sendo interessante notar-se que as sentenças que recepcionam a 

composição amigável contêm a declaração de que não implica a existência de 

reconhecimento, da parte do governo italiano, de uma violação à Convenção Européia dos 

Direitos do Homem259. 

Do resumo supra dimana o quanto foi feito pela Administração Pública italiana para 

combater a lentidão processual. Pergunta-se: não fossem as condenações sofridas pela Itália 

no TEDH, teria o legislador desse país intentado a criação da Legge Pinto e todas as demais 

medidas de combate à morosidade? A resposta é negativa. Em verdade, a Itália – como o 

Brasil – sofre há bastante tempo com a lerdeza dos julgamentos. E a Legge Pinto, consoante 

deflui no aqui narrado, trouxe muitos avanços contra a lentidão nos processos. Não se 

justifica, portanto, o receio de parte da doutrina com a previsão de um grande número de 

ações indenizatórias contra o Estado brasileiro.  

Mesmo que venham em quantidade elevada e acarretem um acréscimo temporário nas 

estatísticas de processos pendentes de apreciação, as ações indenizatórias servirão como forte 

instrumento de pressão financeira sobre o Estado. A Administração Pública terminará por se 

convencer da melhor relação de custo-benefício em investir no aperfeiçoamento da prestação 

                                                           
258 ROMANO, Giovanni, CANNAVALE, Stefania, ALBINI, Margherita Cardona, JASONNA, Stefania, 
FASCIGLIONE, Marco. L’equa riparazione nei più recenti orientamenti della Corte di Cassazine e della 
Corte Europea: la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e l’ordinamento italiano dopo l’intervento delle 
sezioni unite. Milano: Cosa & Come, 2005, p. 320. 
259 SACCUCCI, Andrea. In tema di durata ragionevole dei processi (a margine di una delibera del Consiglio 
Superiore della Magistratura). Rivista di Diritto Processuale, anno LV (Seconda Serie), n. 1, gennaio-marzo 
2000, p. 213-214. 
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jurisdicional, ao invés de sofrer condenações pecuniárias pela tramitação dos processos em 

tempo excessivo. 

Claro que o problema do congestionamento do Poder Judiciário não será resolvido em 

“passe da mágica”, mas apenas com profundas mudanças estruturais e culturais de longo 

prazo. Entende-se que as ações reparatórias pela demora do processo são fatores que somam 

nessa caminhada.  

No entanto, a solução imediata para a parte lesada pela demora processual –

duplamente lesada, diga-se, no processo originário e na ação indenizatória – é levar o seu caso 

concreto à respectiva Corregedoria, ao Conselho Nacional de Justiça e à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos. 

 

 

3.7. Responsabilização perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

 

 

É o momento de analisar a fundo a afirmação expendida no item 1.4.5., de que o Brasil 

pode ser processado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos em virtude da 

demora excessiva na entrega da prestação jurisdicional. 

 

 

3.7.1. O Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos 

 

 

O sistema internacional de proteção dos direitos humanos é composto do sistema 

global e dos sistemas regionais - particularmente na Europa, América e África. O sistema 

global é integrado por um vasto número de convenções e instituições, como, por exemplo, o 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, a Convenção contra a Tortura e 

outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes, o Tribunal Penal 

Internacional e a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Os 

instrumentos do sistema global foram todos produzidos no âmbito da Organização das Nações 

Unidas, ente que representa os Estados participantes da comunidade internacional, e seu 

campo de incidência não se restringe a determinadas regiões, podendo alcançar qualquer 
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Estado integrante da ordem internacional, desde que tenha adotado os instrumentos 

internacionais de proteção dos direitos humanos.  

Os sistemas regionais de proteção aos direitos humanos têm a função de complementar 

o sistema global, e apresentam vantagens comparativamente a esse último, verbi gratia: 1) 

como um número menor de Estados está envolvido, o consenso político se torna mais 

facilmente atingível; 2) muitas regiões são ainda relativamente homogêneas, no que tange à 

cultura, à língua e às tradições; 3) devido à proximidade geográfica dos Estados envolvidos, 

os sistemas regionais têm a potencialidade de exercer fortes pressões em face de Estados 

vizinhos, em caso de violações260.   

A eficácia dos sistemas regionais é comprovada pela expansão dos acordos regionais, 

como a Convenção Européia de Direitos Humanos, de 1950, e a Convenção Americana de 

Direitos Humanos, de 1969, além da Carta Árabe dos Direitos Humanos e dos Povos, de 1994 

(gestada pela Liga dos Estados Árabes), e da Carta Asiática dos Direitos Humanos, de 1997 

(adotada sob a forma de uma declaração feita por expressivas ONGs). A própria Carta da 

ONU, após a alteração promovida pela Resolução nº 32/127, de 1977, endossou a nova 

concepção dos sistemas regionais para a proteção dos direitos humanos, encorajando os 

Estados a considerarem a possibilidade de firmar acordos regionais de direitos humanos nas 

áreas onde ainda não existam. 

Em suma, o sistema global e os sistemas regionais para a promoção e proteção dos 

direitos humanos não são excludentes ou incompatíveis entre si, mas, pelo contrário, 

essencialmente complementares, refletindo os princípios e valores da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. 

O Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos foi instituído pela 

Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como "Pacto de San José da Costa 

Rica", que é seu principal instrumento de atuação, baseando-se, também, na Carta da 

Organização dos Estados Americanos. Possui dois órgãos que exercem funções distintas, mas 

complementares: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos.  

Todos os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos - OEA se 

obrigam a respeitar a Carta da OEA e a Declaração Americana de Direitos Humanos, 

                                                           
260 Conferir, sobre o ponto, Henry Steiner (Regional arrangements: general introduction) e Rhona K. M. Smith 
(Textbook on international human rights), apud PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito 
Constitucional Internacional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 229-230. 
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sujeitando-se à supervisão da Comissão Interamericana, enquanto órgão da OEA, com base na 

Carta e na Declaração. 

Os Estados-membros da OEA que ratificaram a Convenção Americana de Direitos 

Humanos passam a ser partes desse Pacto261, obrigando-se a respeitar os direitos previstos no 

mesmo e sujeitando-se à supervisão da Comissão sob dúplice aspecto: a) a Comissão 

enquanto órgão da OEA, com base na Carta e na Declaração; b) a Comissão enquanto órgão 

da Convenção Americana, com base na própria Convenção. A Comissão, sediada em 

Washington, possui função de natureza quase jurisdicional, é composta por sete membros 

independentes, e é competente para receber os casos individuais e para elaborar relatórios 

sobre a situação dos Direitos Humanos no continente. Os membros da Comissão devem ter 

alta autoridade moral e reconhecido saber em matéria de direitos humanos, e ter nacionalidade 

de um dos países membros da OEA. São eleitos pela Assembléia Geral da OEA, a título 

pessoal, para um período quadrienal, com possibilidade de apenas uma reeleição. 

A Comissão Interamericana realiza diversas funções, dentre elas: a) conciliadora, entre 

um Estado e grupos sociais que alegam a violação de seus direitos; b) assessora, aconselhando 

os países a adotarem medidas de promoção dos direitos humanos; c) crítica, ao informar sobre 

a situação dos direitos humanos em um Estado-membro da OEA; d) legitimadora, quando um 

Governo, em decorrência da atuação da CIDH, decide reparar as violações ocorridas; e) 

promotora, ao incentivar e promover estudos sobre temas de direitos humanos; f) protetora, 

quando intervém em casos urgentes, para solicitar ao Governo violador que suspenda sua ação 

e relate sobre os atos praticados262. Tais funções são realizadas por meio de atividades como 

exame de petições, elaboração de informes, realização de investigações in loco (a convite de 

um Estado-membro ou com o seu consentimento). 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, sediada desde sua instituição em San 

José, na Costa Rica, é o órgão propriamente jurisdicional do sistema. É integrada por sete 

juízes, eleitos a título individual e não como representantes dos Estados respectivos, com 

poder para prolatarem sentenças condenando os Estados-partes. Registre-se que, enquanto os 

membros da Comissão Interamericana são eleitos pela Assembléia Geral da OEA (isto é, por 

todos os Estados-membros da OEA), os juízes da Corte podem ser apenas indicados e eleitos 

pelos Estados-partes da Convenção Americana. Contudo, tanto os membros da Comissão 

quanto os juízes da Corte devem ser nacionais de um Estado-membro da OEA.  

                                                           
261 Note-se que apenas os Estados membros da Organização dos Estados Americanos possuem a prerrogativa de 
aderir ao Pacto de San José da Costa Rica. 
262 FIX-ZAMUDIO, Héctor. Protección jurídica de los derechos humanos, p. 152. Apud PIOVESAN, Flávia. 
Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 239-240. 
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A competência da Corte é dúplice: consultiva, no que concerne à interpretação da 

Convenção Americana e das disposições de tratados relativos à proteção dos direitos humanos 

nos Estados Americanos; e contenciosa, de caráter jurisdicional, referindo-se à solução de 

controvérsias que se apresentem acerca da interpretação ou aplicação da Convenção. 

No plano consultivo, qualquer membro da OEA – parte ou não da Convenção – pode 

solicitar o parecer da Corte em relação à interpretação da Convenção ou de qualquer outro 

tratado relativo à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. Ainda consta entre 

as atribuições consultivas da Corte a de opinar sobre a compatibilidade de preceitos da 

legislação doméstica em face dos instrumentos internacionais, efetuando, assim, o “controle 

de convencionalidade das leis”263. 

Os Estados-partes que ratificaram a Convenção sujeitam-se, obrigatoriamente, à 

jurisdição consultiva da Corte Interamericana, por intermédio da qual a mesma emite 

pareceres sobre inúmeros aspectos envolvendo direitos humanos nos países signatários.  

Existe ainda a jurisdição contenciosa da Corte, em cujo âmbito pode-se proferir 

sentença contra um Estado-parte denunciado por violação a direitos humanos (em casos 

submetidos pela Comissão ou pelos Estados-partes), mas apenas se esse Estado houver 

manifestado expressamente a aceitação da jurisdição contenciosa, por mensagem formal 

dirigida à OEA, consoante prescreve o artigo 62 da Convenção. Segue-se aqui a visão de 

Cançado Trindade, de que este dispositivo constitui um anacronismo histórico que deve ser 

superado, a fim de que consagre o automatismo da jurisdição obrigatória da Corte para todos 

os Estados-partes da Convenção264. 

A decisão da Corte tem força jurídica vinculante e obrigatória para os Estados-

membros, podendo ser determinada a adoção de medidas necessárias à restauração do direito 

violado, bem como a condenação do Governo violador ao pagamento de compensação 

financeira à vítima ou a seus familiares, caso em que a decisão valerá como um título 

executivo, em conformidade com os procedimentos internos de execução de sentença contra a 

Administração Pública. Acrescente-se a isso o prescrito no art. 63 (2) da Convenção, segundo 

o qual, em casos de extrema gravidade e urgência, e quando necessário para evitar danos 

irreparáveis a pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, pode adotar as 

medidas provisórias pertinentes, sendo essa prerrogativa, a propósito, prevista apenas na 

                                                           
263 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 247. 
264 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. e ROBLES, Manuel E. Ventura. El futuro de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 2. ed. San José: Corte Interamericana de Direitos Humanos/ACNUR, 
2004, p. 91. 
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Convenção Americana de Direitos Humanos, inexistindo dispositivo semelhante em outros 

tratados internacionais de direitos humanos. 

Advirta-se que a Corte Interamericana e os demais Tribunais internacionais de direitos 

humanos não operam como cortes de cassação das decisões dos tribunais internos. Não 

obstante, os atos internos dos Estados podem vir a ser objeto de exame por parte dos órgãos 

de supervisão internacionais, quando se trata de verificar a sua conformidade com as 

obrigações internacionais dos Estados em matéria de direitos humanos265. 

No exercício de sua jurisdição contenciosa, até julho de 2005, a Corte Interamericana 

havia proferido 127 sentenças, dentre as quais 28 são decisões sobre exceções preliminares; 

57 são sentenças de mérito (que avaliam fundamentalmente se houve violação ou não); 23 são 

sentenças sobre reparação; 2 são sentenças sobre cumprimento das recomendações; e 17 

atêm-se a outros temas (interpretação de julgamento, pedido de interpretação etc.). Em relação 

às medidas provisionais, foram publicadas 212 decisões versando sobre 56 casos266. Deflui, 

portanto, da atuação da Comissão e da Corte Interamericana, que o sistema interamericano 

está se consolidando como um instrumento eficaz de defesa e promoção dos direitos 

humanos, especialmente nos abusos mais sérios e gravosos, quando as instituições nacionais 

não se fazem presentes. Percebe-se que, de forma lenta e gradual, isso começa a valer também 

para a efetivação do princípio da razoável duração do processo. 

 

 

3.7.2. O Brasil e a jurisdição contenciosa da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos 

 

 

O Brasil ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos em 25 de setembro 

de 1992, incorporando-a ao ordenamento pátrio por meio do Decreto nº 678, de 9 de 

novembro de 1992. Em resposta à Mensagem Presidencial nº 1070, de 07/09/1998, o 

Congresso Nacional autorizou o Presidente da República a aceitar a jurisdição contenciosa da 

Corte Interamericana (Decreto Legislativo nº 89, de 03/12/1998)267, o que ocorreu em 10 de 

                                                           
265 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A interação entre o direito internacional e o direito interno na 
proteção dos direitos humanos. Arquivos do Ministério da Justiça, Brasília, v. 46, n. 182, jul./dez. 1993, p. 33. 
266 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 252-253. 
267 A Mensagem do Presidente da República, a Exposição de Motivos do Ministério das Relações Exteriores e o 
inteiro teor do Decreto Legislativo nº 89 foram publicados no Diário Oficial da União de 04/12/1998, à p. 2. Tais 
textos encontram-se reproduzidos ainda em GOMES, Luiz Flávio e PIOVESAN, Flávia (coord.). O sistema 
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dezembro de 1998, mediante Nota transmitida ao Secretário-Geral da Organização dos 

Estados Americanos - OEA. Ficou ressalvado na nota brasileira que a competência 

jurisdicional da Corte Interamericana para julgar casos brasileiros era reconhecida apenas para 

casos ocorridos após 10/12/1998. Cabe ressaltar que, uma vez reconhecida a competência da 

Corte Interamericana, os seus julgados são de cumprimento obrigatório e inapelável268. 

Sobre o reconhecimento manifestado pelo Brasil acerca da competência da Corte: 

 
Deve notar-se que, a 10 de dezembro de 1998, conforme lhe faculta o mesmo art. 62 
do Pacto de San José, após o referendo de aprovação antecipada dada pelo 
Congresso Nacional, pelo Decreto Legislativo nº 89 de 03/12/1998, o Governo 
brasileiro passaria nota ao Secretário Geral da OEA, depositário da Convenção de 
San José, segundo a qual o Brasil daria “reconhecimento da competência obrigatória 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos em todos os casos relativos à 
interpretação ou aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos para fatos 
ocorridos a partir do reconhecimento, de acordo com o previsto no parágrafo 
primeiro do art. 62 daquele instrumento internacional.269  
 

Assim, a partir da aceitação formal e expressa, em 10/12/1998, o Brasil passou a 

submeter-se à jurisdição contenciosa da Corte, para todo e qualquer caso relativo à 

interpretação ou aplicação da Convenção e que tenha ocorrido após a referida data270, de 

acordo com o previsto no parágrafo primeiro do artigo 62 da Convenção Americana. 

A propósito, o site da Comissão Interamericana de Direitos Humanos informa o 

seguinte: 

 
O Governo da República Federativa do Brasil declara que reconhece, por tempo 
indeterminado, como obrigatória e de pleno direito a competência da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, em todos os casos relacionados com a 
interpretação ou aplicação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em 

                                                                                                                                                                                     
interamericano de proteção dos direitos humanos e o direito brasileiro . São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 437-441. 
268 Os detalhes acerca do funcionamento do Sistema Interamericano dos Direitos Humanos e de seus órgãos 
componentes (a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana de Direitos Humanos), como acima 
esboçado, foram consultados no site do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares - GAJOP. 
Disponível em: <http://www.gajop.org.br/dhi/dhi_inst.htm>. Acesso em: 17 jan. 2007. 
269 SOARES, Guido Fernando Silva. Os Direitos Humanos e a proteção dos Estrangeiros. Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, a. 41, n. 162, abr./jun. 2004, p. 182. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/Pdf/pdf_162/R162-13.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2006. 
270 Corroborando nossa afirmação, vide os textos de: RAMOS, André de Carvalho. A Convenção Americana 
dos Direitos Humanos e a exigência do diploma de jornalista. Boletim da ANPR, n. 45, jan. 2002. Disponível 
em: <http://www.anpr.org.br/boletim/boletim45/andre.htm>. Acesso em: 02 abr. 2007. Cf. ainda: Palestra do 
Secretário-Geral das Relações Exteriores proferida em 07/10/1999 no Workshop “A Proteção Internacional 
dos Direitos Humanos e o Brasil”, organizado pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e pelo Superior 
Tribunal de Justiça. Disponível em: <http://dhnet.org.br/direitos/sip/textos/saboia2_sipbr.html>.  Acesso em: 03 
abr. 2007. Consta no último texto a informação de que uma das metas anunciadas pelo Programa Nacional de 
Direitos Humanos era o reconhecimento, pelo Brasil, da competência da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, o que foi feito em dezembro de 1998, no âmbito das comemorações do cinqüentenário da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. 
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conformidade com o artigo 62, sob reserva de reciprocidade e para fatos posteriores a 
esta declaração. (Data: 10 de dezembro de 1998)271 
 

Equivocada, portanto, data venia, a afirmação de Paulo Hoffman272, de que não seria 

possível aos cidadãos brasileiros pleitearem, perante a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, indenização em decorrência de prejuízos advindos da duração exagerada do 

processo, pois o Brasil não teria manifestado o expresso reconhecimento da competência 

contenciosa da referida Corte. No mesmo sentido desse autor, a lição de Fernando da Fonseca 

Gajardoni273, da qual dissentimos pelos mesmos motivos anteriormente declinados. 

Importante ressaltar que, embora a apresentação da nota de reconhecimento da 

competência contenciosa da Corte Interamericana tenha ocorrido em 10/12/1998, transcorreu 

longo lapso temporal até que o Poder Executivo brasileiro concluísse formalmente o processo 

interno de validação do reconhecimento, o que só veio a acontecer com o Decreto presidencial 

nº 4.463, de 8 de novembro de 2002 (publicado em 11/11/2002).  

Necessário frisar-se, entretanto, que tal fato não teve qualquer influência sobre a 

validade da competência da Corte para os fatos compreendidos entre 10/12/1998 e 

11/11/2002, uma vez que o ato jurídico de adesão à cláusula facultativa de jurisdição 

obrigatória tornou-se perfeito e acabado com a entrega da nota à OEA. A promulgação do 

decreto presidencial constitui-se em formalidade interna, irrelevante para a responsabilização 

do Brasil no âmbito internacional. Inclusive, seria extremamente desgastante, na seara da 

diplomacia internacional, se o Brasil tentasse se esquivar de uma responsabilização 

internacional perante a Corte Interamericana, apresentando uma objeção exclusivamente de 

direito interno (no caso, a falta do decreto presidencial), quando já houvera anteriormente as 

manifestações tanto do Poder Executivo como do Legislativo brasileiros no sentido da 

aprovação e ratificação do tratado. Até porque as mencionadas manifestações de aprovação e 

ratificação do tratado já foram protocolizadas perante a OEA, repita-se, desde 10/12/1998, 

dando-se ciência do seu teor, a partir de então, a todos os signatários do Pacto de São José. 

                                                           
271 Disponível em: <http://www.cidh.oas.org/Basicos/Portugues/d.Convencao_Americana_Ratif..htm>. Acesso 
em: 11 fev. 2007. Na mesma página vê-se interessante quadro onde constam as datas em que cada um dos países 
signatários do Pacto de San José da Costa Rica apôs a sua assinatura, ratificação/adesão à Convenção, e 
manifestou seu reconhecimento da competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A propósito, 
nota-se aí que o Brasil não manifestou reconhecimento da competência prevista no art. 45 do Pacto, ou seja, o 
país não pode ser processado na Corte por denúncias dirigidas à Comissão por outros Estados. Na verdade, até o 
presente momento, nenhum dos Estados-membros da OEA manifestou esse último tipo de reconhecimento, o 
que pode ser atribuído à cultura de não-intervenção entre Estados, vigente no continente americano. Cf. REIS, 
Suelen Agum dos. A atuação do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos no Brasil. Revista 
da Faculdade de Direito de Campos, a. VIII, n. 10, jan./jun. 2007, p. 259. 
272 HOFFMAN, Paulo. Razoável Duração do Processo. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 91-92. 
273 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de aceleração do processo. São Paulo: Lemos & Cruz, 2003, 
p. 56. 



 93

A propósito, leia-se o artigo 1º do Decreto nº 4.463/2002: 

 
Art. 1º É reconhecida como obrigatória, de pleno direito e por prazo indeterminado, 
a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em todos os casos 
relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana de Direitos 
Humanos (Pacto de São José), de 22 de novembro de 1969, de acordo com art. 62 da 
citada Convenção, sob reserva de reciprocidade e para fatos posteriores a 10 de 
dezembro de 1998. 
 

Em conseqüência disso, não surgiram problemas concretos em decorrência da demora 

na promulgação do decreto. Constata-se, por exemplo, que em todos os casos em que o Brasil 

é réu perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, consta a seguinte preliminar: 

 
4. A Corte é competente, nos termos do artigo 62.3 da Convenção, para conhecer 
deste caso, em virtude de que o Brasil é Estado Parte na Convenção Americana 
desde 25 de setembro de 1992 e reconheceu a competência contenciosa da Corte em 
10 de dezembro de 1998.274 
 

A Convenção Americana de Direitos Humanos dispõe, no art. 8º, 1, e no art. 7º, 5, 

acerca do direito a um processo com duração razoável. Portanto, como o Brasil é signatário 

desse Pacto, vigente no país em virtude do Decreto nº 678, de 9 de novembro de 1992, e 

reconheceu a competência da Corte, conforme adrede esmiuçado, resta plenamente possível o 

processamento de demanda contra o Brasil por excessiva duração do processo. 

As Cortes Internacionais, como a European Court of Human Rights, por sua vez, vêm 

punindo regularmente a morosidade no processamento de ações por parte dos Estados-

signatários. Nesse sentido – não custa relembrar –, podem ser citados alguns processos 

julgados pelo Tribunal Europeu, como os já referidos casos Hannak versus Áustria, julgado 

em 22/03/2005, Debono versus Malta, de 07/02/2006, e Pammel versus Alemanha, julgado 

em 01/07/1997. 

Daí se afigurar ainda mais urgente que os operadores jurídicos brasileiros pugnem 

incessantemente pela concretização do princípio constitucional da duração razoável do 

processo, sob pena de o Brasil vir a ser processado perante a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, por violação ao artigo 8º, 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto 

de San José de Costa Rica). Isso porque o Brasil é signatário desse Pacto, como anteriormente 

salientado, vigente no país em virtude do Decreto nº 678/92 e do disposto no artigo 5º, §2º, da 

Carta Magna275. A propósito, matéria jornalística recente informa que a Comissão 

                                                           
274 Cf., v.g., o caso XIMENES LOPES vs. BRASIL, no site da Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Disponível em: <www.corteidh.or.cr>. Acesso em: 18 jun. 2006. 
275 A possibilidade do recurso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, como eficiente mecanismo para a 
tutela do direito ao processo em prazo razoável, é ressaltada por Aury Lopes Jr. e Gustavo Henrique Badaró. 
LOPES JR., AURY e BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito ao Processo Penal no Prazo 
Razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 157 e seguintes. Vide também, no mesmo sentido: Prazo do 
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Interamericana de Direitos Humanos apresentou, perante a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, duas demandas contra a República Federativa do Brasil276. Os fatos que motivaram 

as demandas haviam sido objeto de investigação pela Comissão Interamericana, que expedira 

recomendações de mérito dirigidas ao Brasil, com base na Convenção Americana de Direitos 

Humanos. Em face do descumprimento das referidas recomendações pelo país, a Comissão 

procedeu ao envio das denúncias à Corte Interamericana, submetendo-as à jurisdição 

contenciosa desse sodalício. 

Registre-se que a Corte Interamericana de Direito Humanos proferiu, em 2006, a 

primeira sentença condenatória contra o Estado brasileiro, no caso Ximenes Lopes versus 

Brasil277. Importante frisar que o processo em liça se referia a fatos ocorridos em 1999, o que 

comprova a argumentação adrede expendida, sobre o termo inicial da submissão do Brasil à 

competência contenciosa da Corte. Pelo seu pioneirismo e relevância, o caso Ximenes Lopes 

versus Brasil será examinado em detalhes em tópico próprio adiante. 

 

 

3.7.3. Do processo perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos

  

 
A característica mais evidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos é a 

influência recebida da sua congênere européia, isto é, do Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos. Segundo Samuel Miranda Arruda278, a ascendência do sistema europeu de direitos 

humanos pode ser percebida não apenas no modo como os direitos fundamentais foram 

enunciados na Convenção Americana, mas também nas instituições existentes no sistema 

interamericano e até mesmo no modo de processamento das ações perante a Corte 

Interamericana. 

O acesso à Corte Interamericana exige o prévio esgotamento das vias internas, 

conforme disposto no artigo 46 da Convenção Americana de Direitos Humanos: 

                                                                                                                                                                                     
processo: vítima de lentidão deve reclamar à Corte Interamericana. Revista Consultor Jurídico, de 30 de agosto 
de 2006. Disponível em: <http://conjur.estadao.com.br/static/text/47846,1>. Acesso em: 16 jan. 2008. 
276 Omissão do Estado: Corte Interamericana recebe reclamações contra o Brasil. Revista Consultor Jurídico, 
de 15 de janeiro de 2008. Disponível em: <http://conjur.estadao.com.br/static/text/63027,1>. Acesso em: 16 jan. 
2008. 
277 Registre-se que a Corte já havia ordenado a adoção de diversas medidas provisionais pelo Estado brasileiro 
no caso do Presídio Urso Branco, em Porto Velho-RO, em razão do assassinato brutal de pelo menos 37 (trinta e 
sete) internos, entre 1º de janeiro e 5 de junho de 2002. Cf. PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito 
Constitucional Internacional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 257.  
278 ARRUDA, Samuel Miranda. O Direito Fundamental à Razoável Duração do Processo. Brasília-DF: 
Brasília Jurídica, 2006, p. 162. 
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Artigo 46. 
1. Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 
ou 45 seja admitida pela Comissão, será necessário: 
a. que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de 
acordo com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos; 
b. que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que o 
presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva; 
c. que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de 
solução internacional; e 
d. que, no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a 
profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal 
da entidade que submeter a petição. 
2. As disposições das alíneas a e b do inciso 1 deste artigo não se aplicarão quando: 
a. não existir, na legislação interna do Estado de que se tratar, o devido processo 
legal para a proteção do direito ou direitos que se alegue tenham sido violados; 
b. não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos 
recursos da jurisdição interna, ou houver sido ele impedido de esgotá-los; e 
c. houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos. 279 
 

  Neste ponto, o sistema da Corte Interamericana é idêntico ao do TEDH, em virtude do 

disposto no art. 35.1 da Convenção Européia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais: 

 
Artigo 35.1: O Tribunal só pode ser solicitado a conhecer de um assunto depois de 
esgotadas todas as vias de recurso internas, em conformidade com os princípios de 
direito internacional geralmente reconhecidos e num prazo de seis meses a contar da 
data da decisão interna definitiva.280 
 

Acerca do requisito de esgotamento dos recursos internos, acrescenta Héctor Fix-

Zamudio que, conforme o inciso 3º do Regulamento da Comissão, se o peticionário afirmar a 

impossibilidade de comprovação do esgotamento dos recursos internos, caberá ao Governo 

contra o qual se dirige a petição demonstrar à Comissão que os aludidos recursos não foram 

previamente esgotados, a menos que isto se deduza claramente dos antecedentes contidos na 

petição281. 

Além do prévio exaurimento das vias recursais internas, outro requisito de 

admissibilidade é a inexistência de litispendência internacional, ou seja, a mesma questão não 

pode estar pendente em outra instância internacional, consoante dispõe o artigo 46, 1, alínea 

“c”, da Convenção Americana. 

Da leitura da Convenção Americana emanam os seguintes passos para que o 

interessado tenha acesso à Corte. Ao receber uma petição, a Comissão Interamericana decide 

                                                           
279 Disponível em: <http://www.cidh.oas.org/Basicos/Portugues/c.Convencao_Americana.htm>. Acesso em: 19 
nov. 2006. 
280 Disponível em: <http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhregionais/conv-tratados-
04-11-950-ets-5.html>. Acesso em: 29 maio 2006. 
281 Apud PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 242. 
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sobre sua admissibilidade (exaurimento das vias recursais internas, inexistência de 

litispendência internacional, dentre outros). Reconhecendo a admissibilidade da petição, a 

Comissão solicita informações ao Governo denunciado, oportunizando o contraditório. 

Transcorrido o prazo de resposta, a Comissão mandará arquivar o expediente, caso entenda 

não existirem ou não subsistirem os motivos da petição, ou, em caso contrário, realizará um 

exame acurado do assunto e investigará os fatos narrados. Posteriormente, a Comissão 

buscará uma conciliação entre o denunciante e o Estado, e, caso alcançada a solução amistosa 

da controvérsia, elaborará um informe que será transmitido ao peticionário, aos Estados-partes 

da Convenção, e à Secretaria da OEA, para publicação. 

Se não for alcançada solução amistosa, a Comissão redigirá um relatório, apresentando 

os fatos e conclusões pertinentes ao caso, indicando se o Estado violou ou não a Convenção 

Americana e, em caso positivo, enviando recomendações ao Estado-parte, com prazo de três 

meses para cumprimento. Na hipótese de não haver solução após a recomendação, a 

Comissão encaminhará o caso à apreciação da Corte Interamericana. De suma relevância 

sublinhar-se o avanço trazido pelo novo Regulamento da Comissão, adotado em 1º de maio de 

2001, cujo artigo 44 prescreve que, se a Comissão considerar que o Estado em questão não 

cumpriu as recomendações expedidas, submeterá de imediato o caso à Corte Interamericana, 

salvo decisão fundada da maioria absoluta dos membros da Comissão. Houve uma notável 

evolução no caminho da justicialização do sistema interamericano, com a redução de sua 

vertente política, especialmente quando se percebe que, anteriormente, cabia à Comissão 

Interamericana, a partir de uma avaliação discricionária e sem parâmetros objetivos, submeter 

à apreciação da Corte Interamericana os casos em que não se obteve solução amistosa282. 

Entretanto, nota-se que uma das diferenças mais marcantes entre o Tribunal Europeu e 

a Corte Interamericana é que, no primeiro, existe a possibilidade de o órgão jurisdicional ser 

acionado diretamente pelo cidadão283, enquanto na última, os casos chegam à Corte 

submetidos pela Comissão ou pelos Estados-partes284. Interessante observar-se que o referido 

                                                           
282 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 244-245. 
283 Artigo 34 da Convenção Européia dos Direitos Humanos: “O Tribunal pode receber petições de qualquer 
pessoa singular, organização não governamental ou grupo de particulares que se considere vítima de violação 
por qualquer Alta Parte Contratante dos direitos reconhecidos na Convenção ou nos seus protocolos. As Altas 
Partes Contratantes comprometem-se a não criar qualquer entrave ao exercício efectivo desse direito”. 
Disponível em: <http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhregionais/conv-tratados-04-
11-950-ets-5.html>. Acesso em: 29 maio 2006. 
284 “Artículo 44 da Convencion Americana sobre Derechos Humanos: Cualquier persona o grupo de personas, o 
entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede 
presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un 
Estado parte. Artículo 61. 1. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la 
decisión de la Corte. 2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los 
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discrímen entre as Cortes se deu apenas com o advento do Protocolo nº 11 à Convenção 

Européia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (cujo 

processo de ratificações iniciou-se em 1994, com entrada em vigor em 01/11/1998), que 

fundiu a Comissão e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos e, em conseqüência, passou a 

prever o acesso direto do particular ao Tribunal Europeu285. Por intermédio do Protocolo nº 

11, objetivou a União Européia simplificar e reduzir a duração dos processos, fortalecendo o 

caráter judicial do sistema e tornando-o obrigatório. Antes, o TEDH funcionava de forma 

idêntica à Corte Interamericana286. É indiscutível que a disponibilidade do direito à petição 

individual assegura efetividade ao sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Ao 

garantir que os indivíduos encaminhem suas próprias reclamações, o direito da petição 

individual torna a efetividade dos direitos humanos menos dependente de considerações 

políticas outras, que tendam a motivar uma ação ou inação governamental287. 

Registre-se que, ainda que indivíduos e ONGs não tenham acesso direto à Corte, se a 

Comissão submeter o caso perante o Tribunal, as vítimas, seus parentes ou representantes 

podem apresentar de forma autônoma seus argumentos, arrazoados e provas, em 

conformidade com o artigo 23 do novo Regulamento da Corte Interamericana, de 2001.   

O TEDH é extremamente respeitado e a influência de sua jurisprudência atinge escala 

global. Os Estados-membros da União Européia buscam adequar suas legislações e o 

funcionamento de suas instituições aos entendimentos do Sodalício Europeu. A Corte 

Interamericana, a seu turno, enfrenta vários problemas, máxime no que tange a fazer cumprir 

as suas decisões. Ledesma288 relata o solene desprezo que o governo de Trinidad e Tobago 

devota às decisões da Corte, notadamente, no caso James y otros versus Trinidad e Tobago. A 

República do Peru, por sua vez, por intermédio do órgão máximo do respectivo Poder 

Judiciário, chegou a declarar a inexeqüibilidade de uma sentença proferida contra o país, 

tentando retirar o reconhecimento da competência contenciosa da Corte Interamericana. 

Posteriormente, em 09 de julho de 1999, o Governo do Peru denunciou seu reconhecimento 

                                                                                                                                                                                     
procedimientos previstos en los artículos 48 a 50”. Disponível em: 
<http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html>. Acesso em: 29 maio 2006. 
285 ANNONI, Danielle. A responsabilidade do Estado pela demora na prestação jurisdicional. Rio de 
Janeiro: Forense, 2003, p. 90, nota 23. 
286 Cf. LEZERTUA, Manuel. La reforma del mecanismo europeo de protección de los Derechos Humanos, p. 
24. Disponível em: <http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/JCI/05-04-foro-tedh-protocolo11.rtf>. Acesso em: 10 
ago. 2007. O autor afirma que, com o acesso direto dos cidadãos à jurisdição européia encarregada de tutelar 
seus direitos fundamentais, foi realizado, cinqüenta anos mais tarde, o velho sonho do Movimento Federalista 
Europeu, que iluminou, no final da década de 40, a primeira jurisdição internacional de Direitos Humanos.   
287 BUERGENTHAL, Thomas. The inter-american system for the protection, p. 454-455. Apud PIOVESAN, 
Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 245. 
288 LEDESMA, H. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos. 2. ed. San José: Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, 1999, p. 568 et seq. 
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da jurisdição obrigatória, tendo a Corte Interamericana agido com acertado rigor, decidindo 

ser inadmissível a tentativa de retirada, pelo Peru, do reconhecimento da competência 

contenciosa do tribunal: 

 
54. Pelas razões anteriores, a Corte considera que é inadmissível a pretendida 
retirada pelo Peru, da declaração de reconhecimento da competência contenciosa da 
Corte, com efeitos imediatos, assim como quaisquer conseqüências que derivem da 
referida retirada, entre elas a retirada da demanda, que resulta irrelevante. 
55. Em virtude do exposto, a Corte considera que deve continuar com a tramitação 
do caso Ivcher Bronstein, de conformidade com o artigo 27, do seu Regulamento.289 

 

 

3.7.4. O caso Ximenes Lopes versus Brasil 

 

 

Como referido anteriormente, no ano de 2006 a Corte Interamericana de Direito 

Humanos proferiu a primeira sentença condenatória contra o governo brasileiro. Foi o caso 

Ximenes Lopes, de extrema relevância devido ao ineditismo da questão. Os aspectos 

principais do processo estão muito bem esclarecidos no artigo do Juiz Federal Vallisney de 

Souza Oliveira, cujos trechos mais importantes pedimos vênia para transcrever: 

 
Em 4 de julho de 2006, com sentença publicada em 17 de agosto do mesmo ano, a 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), expediu decreto condenatório contra o Brasil por fatos 
decorrentes da morte, em 4 de outubro de 1999, de um deficiente mental internado 
na Casa de Repouso Guararapes (Sobral/Ceará), instituição privada de tratamento 
psiquiátrico integrante do Sistema Único de Saúde (SUS).  
(...). 
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.  
Em especial, a Corte considerou malferido o art. 8.1 da Convenção Americana 
de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica, de 1969), segundo o 
qual toda pessoa possui o direito de ser ouvida, com as garantias necessárias e 
num prazo razoável, por um juiz competente, imparcial e independente, bem 
como considerou ter havido desrespeito ao art. 25.1, pelo qual toda pessoa 
possui direito a um recurso célere e simples ou a qualquer outro meio recursal 
efetivo perante a Justiça competente, que a ampare contra os atos de transgressão 
de seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela 
própria convenção, ainda que a violação tenha sido cometida por agentes do Estado.  

                                                           
289 Conferir a sentença do Caso Ivcher Bronstein. Disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/interamericano/22212caso.htm>. Acesso em: 28 
dez. 2006. 
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Além de ter recebido outras sanções imateriais, o Brasil foi condenado a indenizar 
os pais e os irmãos de Damião Ximenes Lopes em mais de US$130 mil, mediante 
pagamento direto aos beneficiários. Essa condenação sofrida pelo Brasil por 
violação a direitos consagrados em acordos internacionais configura um marco 
na realização do princípio de proteção aos direitos humanos, entre os quais a 
razoabilidade na duração do processo, direito já presente em textos 
constitucionais e em convenções internacionais, e também constitui alerta ao nosso 
país sobre a necessidade de uma prestação jurisdicional de qualidade.290 (grifo 
nosso) 
 

 Verifica-se que, no caso, a demora no trâmite das investigações e da ação criminal, e 

da ação civil de reparação de danos, foi um dos fundamentos da sentença que condenou o 

Estado brasileiro. Na verdade, a Corte Interamericana, ao julgar o caso em estudo, superou a 

preliminar de não esgotamento das vias internas, aplicando o artigo 46, 2, alínea “c”, da 

Convenção Americana, segundo o qual o esgotamento dos recursos da jurisdição interna será 

dispensado, se houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos. 

 No que tange às sanções, além das pecuniárias, a Corte dispôs que o Estado deve: 

garantir, em um prazo razoável, que o processo interno para investigar e julgar os 

responsáveis pelos fatos do caso surta os devidos efeitos; publicar, no Diário Oficial e em 

outro jornal de ampla circulação nacional, de uma só vez, o Capítulo VII, relativo aos fatos 

provados na sentença, sem notas de rodapé, assim como a parte resolutiva da mesma; 

continuar desenvolvendo um programa de formação e capacitação para o pessoal médico, 

psiquiátrico, psicológico, de enfermaria, auxiliares de enfermaria e para todas aquelas pessoas 

vinculadas com a atenção da saúde mental, em particular, sobre os princípios que devem reger 

o trato das pessoas que padecem de deficiências mentais, conforme os padrões internacionais 

na matéria e aqueles estabelecidos na sentença291. 

 Registre-se que o caso teve um desfecho satisfatório. Em 15 de agosto de 2007, vários 

jornais divulgaram que o Brasil, dando cumprimento tempestivo à sentença da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, está providenciando o pagamento estipulado na decisão, 

como se lê na seguinte notícia: 

 
Três dias antes de vencer o prazo estabelecido pela sentença da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), que 
condenou o Brasil no ano passado, o governo autorizou o pagamento de indenização 
à família de Damião Ximenes Lopes, portador de transtorno mental morto em uma 

                                                           
290 OLIVEIRA, Vallisney de Souza. O caso Ximenes Lopes. O Brasil na corte interamericana de direitos 
humanos. Correio Braziliense. Brasília. Suplemento Direito e Justiça, p. 1-3. Disponível em: 
<http://www.go.trf1.gov.br/setoriais/biblioteca/clipping%5Cclipping_2007_07_02.doc>. Acesso em: 11 nov. 
2007.  
291 Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José: Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 2006, p. 23. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/20062.pdf>. Acesso 
em: 27 jan. 2008. 
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clínica conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em Sobral, no Ceará, em 
1999. 
O caso fez com que o Brasil fosse condenado pela primeira vez pela corte. A decisão 
saiu no dia 4 de julho de 2006 e o País foi notificado em 17 de agosto do mesmo 
ano.292 

 

                                                           
292 Cf. Brasil paga indenização por morte em clínica do SUS. Disponível em: 
<http://br.noticias.yahoo.com/s/15082007/25/manchetes-brasil-paga-indeniza-morte-clinica-sus.html>. Acesso 
em: 15.08.2007. 
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CAPÍTULO IV - O PROCESSO DE INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZ OS ADVINDOS 

DA EXCESSIVA DEMORA NO BRASIL 

   

 

 Conforme amplamente exposto nesta dissertação, apesar de não ser imprescindível a 

edição de leis infraconstitucionais dispondo sobre a ação de reparação por lesão à razoável 

duração do processo, seria bastante recomendável um diploma legal que disciplinasse a 

matéria. Frise-se que, mesmo sem existir ainda lei regulatória, afigura-se cabível atualmente o 

pleito indenizatório293. 

O Tribunal Constitucional da Espanha já decidiu, a respeito do artigo 24, 2º, da 

Constituição do país (derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas), que se trata de 

um direito fundamental e componente estrutural básico do ordenamento jurídico, portanto, 

diretamente aplicável, sem necessidade do advento de legislação regulamentadora294.  

Não custa repetir que o intérprete deve sempre procurar imprimir eficácia plena ao 

comando constitucional, em obediência ao princípio da máxima efetividade das normas 

constitucionais, e em virtude do previsto no art. 5º, §1º, da Constituição Federal de 1988, que 

ordena a aplicação imediata das normas que estabeleçam direitos e garantias individuais295. 

Mantendo-se isso em mente, ainda assim é de se enfatizar o apoio hipotecado por parte 

considerável da doutrina a uma lei que discipline os efeitos da dilação indevida do 

processo296. O novel diploma legal viria para espancar quaisquer dúvidas sobre o tema, 

regulamentando o direito à reparação, estabelecendo os limites de aplicação da norma, os 

conceitos envolvidos, os critérios para aferição da razoável duração do processo etc. Nesse 

mister, a propósito, seria de altíssima valia a adoção de vários parâmetros concebidos pela 

Legge Pinto e pela jurisprudência da CEDH.  

No Brasil, a demanda judicial para reparação dos danos causados pela demora não é 

desconhecida. Yussef Said Cahali cita sentença da Juíza Federal Marisa Ferreira dos Santos, 

                                                           
293 No mesmo sentido, dentre outros: ROCHA, Sílvio Luís Ferreira da. Duração razoável dos processos judiciais 
e administrativos. Revista Interesse Público, Porto Alegre, a. 8, n. 39, set./out. 2006, p. 77 e 79; 
SCARTEZZINI, Ana Maria Goffi Flaquer. O prazo razoável para a duração dos processos e a responsabilidade 
do Estado pela demora na outorga da prestação jurisdicional. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, 
WAMBIER, Luiz Rodrigues, GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel, FISCHER, Octávio Campos e FERREIRA, 
William Santos (coords.). Reforma do Judiciário: primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: 
RT, 2005, p. 48. 
294 Sentenças 81/1981 e 39/1983, de 17 de maio. Cf. MARTÍN, Agustín Jesús Pérez-Cruz. Teoría General del 
Derecho Procesal. Coruña: Tórculo Edicións, 2005, p. 265. 
295 PIRES, Renato Barth. A reforma do Poder Judiciário e o direito à “razoável duração do processo”. Revista 
TRF 3ª Região, São Paulo, v. 62, nov. e dez. 2003, p. 28. 
296 ROCHA, Sílvio Luís Ferreira da. Duração razoável dos processos judiciais e administrativos. Revista 
Interesse Público, Porto Alegre, a. 8, n. 39, set./out. 2006, p. 79. 
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que condenou a União Federal a responder por danos morais, em decorrência da morosidade 

de reclamação trabalhista que teve curso na Justiça do Trabalho durante cerca de 20 (vinte) 

anos: 

 
Não é difícil imaginar o que aquela demora acarretou de ansiedade, idas e vindas, 
consultas a advogados, inútil espera, e, acima de tudo, frustração, decepção. Em 
suma, a própria Justiça do Trabalho deixou de dar ao trabalho a importância que ele 
tem. E se não se dá ao trabalho a sua real importância, tira-se do trabalhador a sua 
dignidade, porque o que dá dignidade ao homem é, sem dúvida, o seu trabalho.297 
 

Com relação aos pedidos de indenização que serão deduzidos em face do Estado pela 

demora na prestação jurisdicional, a sanção que logo vem à mente é a reparação pelas perdas 

e danos experimentados. Cabe aos intérpretes e aplicadores da Constituição ousar superar 

quaisquer concepções restritivas à aplicação da norma – isto é, interpretações que neguem a 

possibilidade de ação reparatória –, sob pena de perda da efetividade da duração razoável do 

processo298. Nesse quadrante, diversos doutrinadores brasileiros vêm defendendo a 

responsabilidade civil do Estado pela tutela jurisdicional intempestiva, com base no art. 37, 

§6º, da CF/88299. 

Na Espanha, o Tribunal Constitucional vem sustentando que a lesão ao direito 

fundamental a um processo sem dilações indevidas, reconhecida pelos tribunais ordinários ou 

pelo próprio TC, pode servir de título para comprovar o funcionamento anormal da 

Administração da Justiça e fundar uma reparação indenizatória, que deverá ser veiculada 

pelas ações oportunas e por intermédio das vias procedimentais ou processuais pertinentes. 

Ilustrando esse entendimento, confiram-se, entre outras, as seguintes sentenças do Tribunal 

Constitucional: 36/1984, de 14 de março, 128/1989, de 17 de julho, 35/1994, de 31 de janeiro, 

41/1996, de 12 de março, 33/1997, de 24 de fevereiro e 53/1997, de 17 de março300. 

Oportuno registrar-se a proposta de inserção de parágrafo único no artigo 95 da 

Constituição Federal – durante o processo de discussão da Reforma do Poder Judiciário no 

Congresso Nacional –, que previa a responsabilidade da União e dos Estados pelos danos que 

os respectivos juízos causassem no exercício de suas funções jurisdicionais (dispositivo este 

                                                           
297 CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 3. ed. São Paulo: RT, 2005, p. 524. 
298 PIRES, Renato Barth. A reforma do Poder Judiciário e o direito à “razoável duração do processo”. Revista 
TRF 3ª Região, São Paulo, v. 62, nov. e dez. 2003, p. 29. 
299 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de aceleração do processo. São Paulo: Lemos & Cruz, 2003, 
p. 56. 
300 MARTÍN, Agustín Jesús Pérez-Cruz. Teoría General del Derecho Procesal. Coruña: Tórculo Edicións, 
2005, p. 259. 
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que não integrou o texto aprovado da Emenda Constitucional nº45, por ter sido suprimido no 

Senado Federal)301:  

 
(...) no art. 8º da EC nº 96/1992, aprovada na Câmara dos Deputados, que veio dar 
origem à PEC nº 45/2004, que a efetivou, era prevista a inserção, no art. 95 da 
CF/88, de um parágrafo único, com a seguinte redação: União e os Estados 
respondem pelos danos que os respectivos juízos causarem no exercício de suas 
funções jurisdicionais, assegurado o direito de regresso em caso de dolo, sendo 
certo que o então Deputado Nelson Jobim, atual Presidente do STF, fizera constar, 
no relatório com que apresentara a referida Emenda, que já era tempo “de afastar, 
entre nós, a tese da irresponsabilidade do Estado por atos de juízes, predominante 
ainda hoje tanto em doutrina quanto na jurisprudência firmada nos tribunais”. (grifos 
do autor) 
 

Márcia Fernandes Bezerra302 também noticia a tentativa de inserção de um parágrafo 

único no artigo 95 da Carta Magna, e defende – posição com a qual se manifesta concordância 

– que a interpretação sistemática da Constituição Federal e a positivação do direito à duração 

razoável do processo impõem a responsabilização do Estado pelos danos decorrentes da 

atuação dos juízes, sendo desnecessária previsão legal expressa nesse sentido. 

Sílvio Luís Ferreira da Rocha303 defende uma alternativa mais radical, ao sustentar 

que: 

 
o direito fundamental à duração razoável do processo capacita o destinatário da 
garantia, qualquer pessoa, física ou jurídica, a valer-se do mandado de segurança 
para obter do Poder Judiciário ou da Administração Pública o cumprimento do 
citado direito fundamental, mediante a concessão de segurança, liminar ou 
definitiva, para pôr fim à dilação indevida.  
 

Discordamos desse posicionamento, uma vez que ele levaria inexoravelmente a uma 

invasão na jurisdição de outro juiz e à quebra indevida do juiz natural. Ademais, o art. 198 do 

CPC existe justamente para resolver esse problema, ao permitir que qualquer das partes – ou o 

órgão do Ministério Público – represente ao presidente do tribunal competente contra o juiz 

que excedeu os prazos previstos em lei, e que o relator, conforme as circunstâncias, poderá 

avocar os respectivos autos, designando outro juiz para decidir a causa. Referida norma 

encontra-se assim redigida: 

 
Art. 198. Qualquer das partes ou o órgão do Ministério Público poderá representar 
ao presidente do Tribunal de Justiça contra o juiz que excedeu os prazos previstos 
em lei. Distribuída a representação ao órgão competente, instaurar-se-á 
procedimento para apuração da responsabilidade. O relator, conforme as 

                                                           
301 DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. A Reforma das Leis Processuais. Revista da ESMAFE 5ª Região, n. 
10, dez. 2006, p. 142. 
302 BEZERRA, Márcia Fernandes. O Direito à razoável duração do processo e a responsabilidade do Estado pela 
demora na outorga da prestação jurisdicional. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) e outros. Reforma 
do Judiciário: primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: RT, 2005, p. 471-472. 
303 ROCHA, Sílvio Luís Ferreira da. Duração razoável dos processos judiciais e administrativos. Revista 
Interesse Público, Porto Alegre, a. 8, n. 39, set./out. 2006, p. 77. 
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circunstâncias, poderá avocar os autos em que ocorreu excesso de prazo, designando 
outro juiz para decidir a causa.304 
 

Cabe a feitura de um último adendo, no que tange à prescrição do direito de ação 

indenizatória aqui versada. Na Itália, o artigo 4º da Legge Pinto prevê que a demanda de 

reparação pode ser proposta em até seis meses contados do trânsito em julgado do processo 

em que ocorreu a lesão ao direito fundamental305. Na Convenção Européia e na Convenção 

Americana também se adota o período de seis meses, contados da decisão definitiva no 

ordenamento jurídico nacional, como prazo máximo para o ajuizamento das reclamações 

perante as respectivas cortes internacionais. No direito brasileiro, a regra geral nas ações 

contra a Fazenda Pública é a da prescrição qüinqüenal. Entende-se, contudo, que o referido 

prazo é demasiado extenso. Com efeito, em se cuidando de uma ação reparatória por lesão à 

razoável duração do processo, não se pode considerar acobertada por um juízo de 

razoabilidade a espera de cinco anos para que o prejudicado proponha a demanda. É 

justificável que o cidadão lesado pela morosidade do processo, demore, ele próprio, alguns 

anos para ajuizar a demanda reparatória? A resposta é negativa. Assim, propõe-se, de lege 

ferenda, a adoção do período de seis meses após o trânsito em julgado da ação, como termo 

final para o ajuizamento da ação reparatória por lesão à razoável duração do processo. 

Transcorrido tal prazo, prescreve o respectivo direito de ação. 

Passa-se a discorrer, nos itens seguintes, acerca das peculiaridades e dos pontos  

relevantes das ações de indenização por vulneração à razoável duração do processo no Brasil. 

 

 4.1. Legitimidade ativa para a ação de indenização 

 

Quanto ao âmbito subjetivo da norma, a primeira questão que vem à tona é saber quem 

está legitimado para a propositura da ação.  
                                                           
304 Consta na Câmara dos Deputados o PL nº 37/2007, de autoria do Dep. André de Paula, com o seguinte teor: 
“Art. 198. Os tribunais manterão sistema de verificação do cumprimento dos prazos pelos magistrados, podendo 
qualquer das partes ou o Ministério Público representar contra o juiz que excedeu injustificada e abusivamente 
os prazos previstos em lei, perante o órgão competente do tribunal, que poderá, após ouvido o representado, 
designar prazo razoável para a realização do respectivo ato processual pelo próprio magistrado. Parágrafo único. 
Em caso de descumprimento do disposto no caput deste artigo, poderá o tribunal determinar que o ato processual 
seja realizado pelo substituto legal, sem prejuízo de medidas disciplinares contra o representado”. Referido 
projeto encontra-se pendente de apreciação na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, após 
apresentação de parecer do Dep. Fernando Coruja, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação, com substitutivo. A propósito, a versão trazida pelo substitutivo é oriunda de sugestão da 
Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE, e corrige equívoco do projeto original, em que se atribuía ao 
Presidente do Tribunal o poder de designar livremente um juiz auxiliar para atuar no processo. Tal 
procedimento, como se percebe, poderia prejudicar a imparcialidade no julgamento. Consulte-se o site da 
Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/proposicoes>. Acesso em: 01 fev. 2008. 
305 MAMMONE, Giovanni. La legge sull’equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del 
processo. Giustizia Civile, v. LII, settembre 2002, p. 400. 
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 Dissertando sobre o art. 24, 1º da Constituição Espanhola, Agustín Martín considera 

sujeitos ativos, ou titulares deste direito, todas as pessoas, tanto físicas como jurídicas, 

nacionais ou estrangeiras. O entendimento é ratificado pelo Tribunal Constitucional, entre 

outras, em suas sentenças 54/1983, de 22 de junho, 137/1985, de 17 de outubro, 64/1988, de 

12 de abril, 100/1993, de 22 de março, 144/1993, de 29 de março, 34/1994, de 31 de janeiro, e 

211/1996, de 17 de dezembro306. 

 Vários autores, dentre eles, Adriano de Cupis, Henri Mazeaud e André Tunc, admitem 

a legitimidade das pessoas jurídicas para a propositura de ação indenizatória307. Na doutrina 

italiana, é pacífico que uma pessoa jurídica pode sofrer um dano patrimonial pela excessiva 

duração de um processo de que haja participado. Afigura-se extremamente controverso na 

jurisprudência italiana, contudo, a possibilidade de as pessoas jurídicas sofrerem dano moral 

pela irragionevole durata, existindo posição favorável da Corte de Apelo de Brescia e posição 

contrária da Corte de Apelo de Trento308. 

A existência de dano moral às pessoas jurídicas é pacificamente reconhecida pela 

jurisprudência brasileira, quando existe ofensa à honra objetiva, que compreende diminuição 

de credibilidade em razão de ofensa ao bom nome, abalo à reputação ou à imagem no meio 

comercial, sem necessidade de comprovação de prejuízos materiais. Nesse sentido, a Súmula 

nº 227 do STJ, com o seguinte teor: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.  

Os entes públicos, tais como autarquias e empresas públicas, também estão 

legitimados para figurar no pólo ativo da ação de indenização, havendo impedimento apenas 

quando ocorrer confusão entre o prejudicado e o ente estatal responsável (exemplos: União 

prejudicada pela demora em execução fiscal na qual é autora; Estado-membro prejudicado em 

ação por ele ajuizada perante a Justiça Estadual).  

Registre-se que tanto o autor quanto o réu detêm legitimidade ativa ad causam para a 

propositura de ação indenizatória, antes mesmo do final do processo e independentemente de 

quem seja sagrado vencedor. Não se discute na ação indenizatória o mérito da demanda 

original, nem o acerto ou incorreção da decisão ocorrida nos respectivos autos, mas somente 

                                                           
306 MARTÍN, Agustín Jesús Pérez-Cruz. Teoría General del Derecho Procesal. Coruña: Tórculo Edicións, 
2005, p. 251. 
307 Apud ARAÚJO, Francisco Fernandes de. Responsabilidade objetiva do Estado pela morosidade da 
Justiça. Dissertação apresentada à Pontifícia Universidade Católica de Campinas, como exigência parcial para 
obtenção do título de Mestre em Direito Processual Civil. Campinas: 1999, p. 229. 
308 DALMOTTO, Eugenio. Diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo. In: CHIARLONI, 
Sergio (a cura di). Misure acceleratorie e riparatorie contro l’irragionevole durata dei processi: commento 
alla legge 24 marzo 2001, n. 89. Torino: G. Giappichelli Editore, 2002. (Collana Procedura Civile n. 1), p. 130-
131, e nota 115. 
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se o processo teve duração razoável ou excessiva309. De fato, ao contestar um pedido 

formulado em seu desfavor, o réu também está buscando o provimento jurisdicional, ainda 

que no sentido contrário àquele demandado pelo autor310. Logo, ambos – demandante e 

demandado – têm direito ao pronunciamento do Estado-juiz em tempo razoável: o primeiro 

busca o reconhecimento de uma pretensão, enquanto o segundo tem a pretensão de que seja 

declarada a ausência do direito invocado pelo outro contendor.   

Entender o contrário seria o mesmo que considerar que os réus sempre estão de má-fé, 

quando a boa-fé se presume, além do que, quando o pedido é julgado improcedente, o 

demandado tem efetivamente razão, e não se lhe pode negar o direito a uma indenização justa 

pelo dano sofrido com a demora da justiça311. Podem ser citados os seguintes exemplos para 

corroborar o afirmado: 1) uma ação milionária tramitando contra uma empresa pode diminuir 

sua credibilidade perante fornecedores e clientes, com graves repercussões no regular 

andamento da sua atividade comercial, mesmo que ao final seja considerada como não 

existente a dívida; 2) um indivíduo responde a uma ação de cobrança de altíssima monta, 

referente a prestações de condomínio que considera indevidas. Contudo, a demora no 

julgamento do processo praticamente impede a venda do apartamento, pois ninguém se 

aventura a comprar um imóvel sobre o qual pende discussão sobre dívidas de caráter real. 

 Também podem ajuizar a ação de indenização os herdeiros e sucessores da parte 

prejudicada pela tramitação processual demorada. Partilha desse entendimento Francisco 

Fernandes de Araújo, sustentando que não se trata de direito personalíssimo312. 

Outro ponto que merece ser destacado é a previsão da Legge Pinto, em seu artigo 3º, 2, 

ao dispor acerca da necessidade de procuração especial para que o causídico possa dar entrada 

na ação indenizatória. É importante que entendimento similar seja adotado no Brasil. Ao 

exigir-se uma procuração específica para a demanda reparatória, impede-se que advogados 

mal-intencionados ajuízem ações indenizatórias sem os clientes terem ciência. De qualquer 

forma, entende-se que a procuração especial em apreço é imprescindível, mesmo sem 

expressa previsão legal, porquanto decorre da necessidade de procuração para a causa, que é 

diversa da demanda original. 
                                                           
309 HOFFMAN, Paulo. Razoável Duração do Processo. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 63. 
310 SPALDING, Alessandra Mendes. Direito Fundamental à tutela jurisdicional tempestiva à luz do inciso 
LXXVIII do art. 5º da CF inserido pela EC n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) e outros. 
Reforma do Judiciário: primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: RT, 2005, p. 35. 
311 ARAÚJO, Francisco Fernandes de. Responsabilidade objetiva do Estado pela morosidade da Justiça. 
Dissertação apresentada à Pontifícia Universidade Católica de Campinas, como exigência parcial para obtenção 
do título de Mestre em Direito Processual Civil. Campinas: 1999, p. 230. 
312 ARAÚJO, Francisco Fernandes de. Responsabilidade objetiva do Estado pela morosidade da Justiça. 
Dissertação apresentada à Pontifícia Universidade Católica de Campinas, como exigência parcial para obtenção 
do título de Mestre em Direito Processual Civil. Campinas: 1999, p. 228. 
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Eugenio Dalmotto defende ser oportuno que a corte de apelo notifique da propositura 

da demanda reparatória não somente a Administração, como exige o artigo 3º, parágrafo 4º, 

da Legge Pinto, mas também às demais partes do processo, para dar-lhes chance de intervir no 

feito. Isso para economia do juízo, e até para evitar que, instaurados outros processos sobre a 

razoável duração do mesmo procedimento, corra-se o risco de um conflito de julgados313. 

No que tange aos processos penais, não só o acusado é titular do direito de reparação 

pela lesão à razoável duração do processo, como também o é a vítima do delito. Com efeito, o 

sujeito passivo do delito possui interesse em um processo não excessivamente longo, ou para 

conseguir a satisfação de pretensão cível de reparação pecuniária do dano sofrido, 

condicionada ao exaurimento do processo penal, ou simplesmente para obter a cessação em 

um prazo razoável do padecimento moral conexo à ânsia de ver a punição do culpado. Nesse 

quadro, é irrelevante que a vítima haja interpretado um papel formal no processo penal, como 

querelante, por exemplo, bastando um envolvimento exclusivamente emotivo. Em qualquer 

um dos casos, para a doutrina italiana, reconhece-se o seu direito à reparação do prejuízo 

sofrido com o retardamento excessivo do trâmite processual314. O mesmo entendimento é 

adotado na Espanha por José María Reyes Monterreal, magistrado aposentado do Tribunal 

Supremo, segundo o qual em matéria penal, os prejudicados por um delito ou falta, em regra, 

não intervêm no processo, uma vez que, em verdade, apesar de serem autênticos interessados, 

são praticamente terceiros na lide, o que não exclui que, por uma ou outra causa dimanente da 

atuação judicial, experimentem uma lesão, indiscutivelmente reparável diante do Estado315. 

Tal posicionamento é adotado apenas parcialmente pela CEDH, que entende que a vítima 

possui esse direito apenas quando haja manifestado expressamente a intenção de obter o 

ressarcimento do dano, e não só da persecução penal do culpado316.  

Em suma, conclui-se que a legitimidade ativa deve ser a mais ampla possível, em 

virtude do previsto no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal: “a todos, no 

                                                           
313 DALMOTTO, Eugenio. Diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo. In: CHIARLONI, 
Sergio (a cura di). Misure acceleratorie e riparatorie contro l’irragionevole durata dei processi: commento 
alla legge 24 marzo 2001, n. 89. Torino: G. Giappichelli Editore, 2002. (Collana Procedura Civile n. 1), p. 129. 
314 Para um estudo aprofundado sobre a legitimidade da vítima do ato criminoso para o ajuizamento de ação de 
reparação pela lesão à razoável duração do processo, confira-se o trabalho do professor da Universidade de 
Torino, Mario Chiavario. CHIAVARIO, Mario. Il “diritto al processo” delle vittime dei reati e la Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo. Rivista di Diritto Processuale, a. LVI (Seconda Serie), n. 4, ottobre-dicembre 
2001, p. 938-947. 
315 MONTERREAL, José Maria Reyes. La responsabilidad del Estado por error y anormal funcionamiento de 
la administración de justicia. 2. ed. Madrid: Colex, 1995, p. 52.  
316 DALMOTTO, Eugenio. Diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo. In: CHIARLONI, 
Sergio (a cura di). Misure acceleratorie e riparatorie contro l’irragionevole durata dei processi: commento 
alla legge 24 marzo 2001, n. 89. Torino: G. Giappichelli Editore, 2002. (Collana Procedura Civile n. 1), p. 131-
132. 
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âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (grifos nossos). Nessa esteira, Nagib 

Slaibi Filho defende que o direito à celeridade processual alcança as pessoas físicas ou 

naturais, jurídicas ou morais, mas também as fundações, os entes despersonalizados – que não 

são pessoas jurídicas, mas recebem da lei legitimação para atuar em sede processual –, como 

o espólio, a herança jacente, o condomínio de edifícios, o consórcio para a aquisição de bens 

duráveis e tantos outros que são criados não só pela lei como pela prática pretoriana317. Tal 

posicionamento é corroborado pelos julgados da Corte de Cassação da Itália: 

 
Cass., 1 sez., 2 agosto 2002, n. 11600. Pres. DELLI PRISCOLI, est. GRAZIADEI: 
Embora a pessoa jurídica, por sua natureza, não possa sofrer dor, incômodo ou 
outras alterações similares, mas é portadora dos direitos imateriais da personalidade, 
quando compatíveis com a ausência de fisicidade, e portanto, dos direitos à 
existência, à identidade, ao nome, à imagem e à reputação, a duração irrazoável do 
processo pode produzir um dano não patrimonial – que dá título à justa reparação de 
que trata o art. 2º da lei n. 89, de 24 de março de 2001 – à condição de que o tema do 
debate coincida, direta ou indiretamente, àqueles referidos direitos da personalidade, 
prejudicando-os por efeito do prolongamento da situação de incerteza conexa à 
pendência da causa; (...). 
 
Cass., 1 sez., 29 ottobre 2002, n. 15233. Pres. DELLI PRISCOLI, est. LUCCIOLI: 
A pessoa jurídica, se não pode por sua natureza sofrer dor ou incômodo, é portadora 
dos direitos da personalidade compatíveis com a ausência de fisicidade, e portanto, 
dos direitos à existência, à identidade, ao nome, à imagem e à reputação; portanto, é 
configurável um dano não patrimonial pela irrazoável duração do processo, 
indenizável com base na lei n. 89, de 24 de março de 2001, sempre que o tema do 
debate coincida, direta ou indiretamente, àqueles referidos direitos da personalidade, 
prejudicando-os por efeito do prolongamento do estado de incerteza determinado 
pela pendência da lide.318  

 

 

4.2. Legitimidade passiva para a ação de indenização 

 

 

Possuem legitimidade passiva para responder à ação a União, Estado-membro ou 

Distrito Federal, dependendo de o processo em que ocorreu a violação à razoável duração ter 

tramitado perante a Justiça Estadual ou Federal. 

Discute-se se o juiz que preside o processo moroso também pode ser acionado. 

Segundo uma parcela da doutrina, a ação poderia ser proposta contra o Estado e o juiz, de 

forma solidária e em litisconsórcio facultativo, nos casos em que o magistrado tenha agido 

                                                           
317 SLAIBI FILHO, Nagib. Reforma da Justiça: notas à Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 
2004. Rio de Janeiro: Impetus, 2005, p. 18-19. 
318 PETROLATI, Franco. I tempi del processo e l’equa riparazione per la durata non ragionevole (la c.d. 
«legge Pinto»). Milano: Giuffrè, 2005, p. 69. 
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com dolo ou fraude. Augusto do Amaral Dergint defende que o juiz pode ser acionado 

isoladamente nesses casos, sendo desnecessária a presença do ente estatal como litisconsorte 

passivo319. Outra parte dos doutrinadores entende que a ação deve ser ajuizada 

exclusivamente contra o Estado, restando ao ente público o direito de regresso a ser exercido 

posteriormente contra o causador do dano320 – nos casos em que esse último incorra em 

conduta dolosa ou culposa (rectius: fraudulenta). Assim não se colocaria em risco a 

independência do magistrado, o que poderia ocorrer se ele ficasse sujeito aos ataques oriundos 

de alguém que, insatisfeito com a decisão judicial, quisesse prejudicá-lo321.  

Cabem aqui algumas ponderações. Em regra, a escolha acerca de quem deve figurar no 

pólo passivo cabe ao autor da ação. Pode o reclamante ajuizar a ação apenas contra o Estado, 

em face do Estado e do servidor em litisconsórcio facultativo322, e, por fim, exclusivamente 

contra o funcionário apontado como causador do dano323. Caso opte por acionar apenas o 

servidor, contudo, terá que despender esforço probatório bem mais elevado do que se incluir o 

Estado no pólo passivo da demanda. Com efeito, em se tratando de ato cometido por agente 

público, cuida-se de responsabilidade subjetiva, a exigir a prova do procedimento doloso ou 

culposo do causador do dano. Como se vê, é bastante improvável que se escolha essa 

alternativa, pois ela dificulta em muito a pretensão reparatória do reclamante, que pode 

fundar-se simplesmente na responsabilidade objetiva do Estado. 

No que tange aos atos realizados no exercício da judicatura, impõem-se algumas 

considerações adicionais. A possibilidade irrestrita de propositura de ações indenizatórias 

contra o magistrado, em razão de atos decisórios por ele proferidos, findaria por tolher a 

liberdade de convencimento do julgador e a própria independência da jurisdição. De fato, um 

juiz que decida atemorizado por eventuais responsabilizações posteriores perderá totalmente a 

capacidade de fazer justiça de forma soberana. Ruiria, nesse caso, a possibilidade de julgar-se 

de maneira isenta e imparcial, e seria o fim da Justiça. É por isso que o Código de Processo 

Civil, no artigo 133, inciso I, e a Lei Complementar nº 35/79 (Lei Orgânica da Magistratura 

                                                           
319 Apud ARAÚJO, Francisco Fernandes de. Responsabilidade objetiva do Estado pela morosidade da 
Justiça. Dissertação apresentada à Pontifícia Universidade Católica de Campinas, como exigência parcial para 
obtenção do título de Mestre em Direito Processual Civil. Campinas: 1999, p. 226. 
320 Assim funciona no ordenamento jurídico francês. Cf. DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. A jurisprudência do 
STF sobre a responsabilidade do Estado por ato jurisdicional. Revista de Processo, a. 26, n. 103, jul./set. 2001, 
p. 278. 
321 ARAÚJO, Francisco Fernandes de. Op. cit., p. 226-227. 
322 Nesse mesmo sentido, confira-se CAHALI, Yussef. Responsabilidade Civil do Estado. 3. ed. São Paulo: 
RT, 2007, p. 165. 
323 CAHALI, Yussef. Op. cit., p. 168-170, forte na doutrina de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello e na 
jurisprudência antiga do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do RE 77.169, da 1ª Turma, e do RE 90.071, do 
Plenário. 
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Nacional), no artigo 49, inciso I, prescrevem que o magistrado responderá por perdas e danos, 

quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude324.  

Destarte, afigura-se mais adequado e razoável que o reclamante ajuíze a demanda 

exclusivamente contra o Poder Público, não lhe sendo exigida a prova do dolo ou fraude do 

julgador, porquanto a lide se encontra sob o pálio da responsabilidade objetiva. Advirta-se, a 

propósito, que se busca aferir na lide apenas se o serviço de entrega da prestação jurisdicional 

ao cidadão ocorreu em tempo razoável ou não.  

Mesmo quando o reclamante pretenda a punição do magistrado, caso entenda que ele 

tenha agido com dolo ou fraude, afigura-se mais sensato e objetivo propor-se a lide apenas 

contra o Estado. Primus, pois o demandante pode buscar a punição contra o magistrado mal 

intencionado perante a respectiva Corregedoria, ou mesmo no Conselho Nacional de Justiça. 

Secundus, porquanto os princípios da economia e celeridade processuais serão melhormente 

atendidos se a demanda versar apenas da responsabilidade objetiva do Estado, sem 

necessidade de prova do dolo ou da fraude. Tertius, em virtude da efetivação do direito do 

demandante encontrar-se garantida pela absoluta solvabilidade do ente público. Quartus, 

porque a própria Administração Pública – e não o particular – arcará com as despesas e com o 

tempo necessário para a ação de regresso contra o julgador insidioso. 

Por essas razões, vem a jurisprudência entendendo que a ação deve ser ajuizada contra 

a Administração Pública, a qual, posteriormente, terá assegurado o direito de regresso contra 

o magistrado responsável, nas hipóteses de dolo ou culpa325. Nesse sentido, observem-se os 

seguintes acórdãos do STF: 

 
RE 327904 / SP - SÃO PAULO 
Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO 
Julgamento:  15/08/2006           Órgão Julgador:  Primeira Turma  
Decisão unânime 
Publicação DJ 08-09-2006 PP-00043 
EMENT VOL-02246-03 PP-00454Parte(s)  
RECTE.: ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DA SANTA CASA DE             
MISERICÓRDIA DE ASSIS 
ADV.(A/S): JOSÉ LEITE SARAIVA FILHO 
ADVDOS.: JOSÉ SARAIVA E OUTROS 
RECDO.: JOSÉ SANTILLI SOBRINHO 
ADV.: JUVENAL TEDESQUE DA CUNHA 
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: § 6º DO ART. 37 DA MAGNA 
CARTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AGENTE PÚBLICO (EX-

                                                           
324 Cf. NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e 
legislação extravagante. 9. ed. São Paulo: RT, 2006, p. 344. 
325 Como visto, em conseqüência dos artigos 133 do CPC e 49 da LOMAN, o direito de regresso contra o juiz 
responsável só deve ocorrer nas hipóteses de dolo ou fraude, não quando incorrer em conduta meramente 
culposa, como equivocadamente afirmam diversos julgados. Confira-se: NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa 
Maria de Andrade. Op. cit., p. 344. 
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PREFEITO). PRÁTICA DE ATO PRÓPRIO DA FUNÇÃO. DECRETO DE 
INTERVENÇÃO. 
O § 6º do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as 
pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado 
que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela 
reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, 
agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse 
mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do 
particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito 
público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, 
praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano Outra garantia, no 
entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e 
civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular 
objetivamente sofrido.. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
 
RE 228977 / SP - SÃO PAULO 
Relator(a):  Min. NÉRI DA SILVEIRA 
Julgamento: 05/03/2002            Órgão Julgador: Segunda Turma 
Decisão unânime 
Publicação DJ 12-04-2002 PP-00066 Ement vol-02064-04 PP-00829 
RECTE.: JOSÉ ANTONIO LAVOURAS HAICKI 
ADVDOS.: LOTHARIO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA E OUTROS 
RECDO.: ELIAS ANTONIO JORGE NUNES 
ADVDO.: ELIAS ANTONIO JORGE NUNES 
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANO POR ATO ILÍCITO. 
ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA. 
2. Responsabilidade exclusiva do Estado. A autoridade judiciária não tem 
responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais praticados. Os magistrados 
enquadram-se na espécie agente político, investidos para o exercício de 
atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no 
desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação 
específica.  
3. Ação que deveria ter sido ajuizada contra a Fazenda Estadual - responsável 
eventual pelos alegados danos causados pela autoridade judicial, ao exercer 
suas atribuições -, a qual, posteriormente, terá assegurado o direito de regresso 
contra o magistrado responsável, nas hipóteses de dolo ou culpa.  
4. Legitimidade passiva reservada ao Estado. Ausência de responsabilidade 
concorrente em face dos eventuais prejuízos causados a terceiros pela 
autoridade julgadora no exercício de suas funções, a teor do art. 37, § 6º, da 
CF/88.  
5. Recurso extraordinário conhecido e provido. (grifos nossos) 
 

A propósito, nem sempre a culpa pela demora advirá da conduta do magistrado, 

podendo ser oriunda de atitudes de outras autoridades que intervenham no processo, como os 

membros do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública. O que foi 

dito anteriormente aplica-se igualmente às autoridades referidas, ou seja, suas culpabilidades 

devem, preferencialmente, ser investigadas pelos órgãos de correição competentes para tanto, 

e sua responsabilidade deve ser perseguida pelo respectivo ente público, por intermédio da 

ação regressiva porventura cabível. A parte lesada pode valer-se, ainda, do previsto no art. 

198 do CPC326, o qual permite que qualquer das partes – ou o Ministério Público – represente 

                                                           
326 O mencionado dispositivo foi anteriormente tratado no início deste capítulo IV, a que se remete o leitor. 
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ao presidente do tribunal competente contra o juiz moroso, e que o relator avoque os 

respectivos autos, designando outro juiz para decidir a causa.  

Outro ponto importante a ser tratado nesse tópico diz respeito à discussão acerca da 

possibilidade de denunciação à lide do magistrado que, agindo com dolo ou fraude, gerou o 

prejuízo.  

A jurisprudência predominante tem entendido que, ainda que se faça menção ao dolo, 

fraude ou culpa do agente na petição inicial, não é obrigatória a denunciação à lide327. Isso 

porque seria introduzido na causa um fundamento novo (dolo, fraude ou culpa) a exigir ampla 

produção probatória, atrasando o andamento do processo que versa apenas sobre 

responsabilidade objetiva, caso em que, como é sabido, não é preciso provar a culpabilidade 

do agente, bastando a prova do dano e do nexo de causalidade entre o dano e a ação do 

Estado. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do STJ: 

 
RESP - RECURSO ESPECIAL - 606224 
Processo: 200302055330 UF: RJ Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA 
Data da decisão: 15/12/2005 Documento: STJ000661883   
Fonte DJ DATA:01/02/2006 PÁGINA:437  
Relator(a)  DENISE ARRUDA  
Decisão por unanimidade. 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE  OBJETIVA DO ESTADO. 
DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO SERVIDOR. NÃO-OBRIGATORIEDADE. 
DIREITO DE REGRESSO ASSEGURADO. 
PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 
1. A denunciação da lide ao servidor público nos casos de indenização fundada 
na responsabilidade objetiva do Estado não deve ser considerada como 
obrigatória, pois impõe ao autor manifesto prejuízo à celeridade na prestação 
jurisdicional . Haveria em um mesmo processo, além da discussão sobre a 
responsabilidade objetiva referente à lide originária, a necessidade da verificação da 
responsabilidade subjetiva entre o ente público e o agente causador do dano, a qual é 
desnecessária e irrelevante para o eventual ressarcimento do particular. 
2. Ademais, o direito de regresso do ente público em relação ao servidor, nos casos 
de dolo ou culpa, é assegurado no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual 
permanece inalterado ainda que inadmitida a denunciação da lide. 
3.  Orientação pacífica das Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de 
Justiça. 
4. Recurso especial desprovido. (grifos nossos) 
 
RESP - RECURSO ESPECIAL - 866614 
Processo: 200601479780 UF: AL Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA 
Data da decisão: 28/08/2007 Documento: STJ000768814   
Fonte DJ DATA:17/09/2007 PÁGINA:240  
Relator(a)  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA  
Decisão por unanimidade. 

                                                           
327 Leonardo da Cunha anota que, embora o caput do artigo 70 do CPC disponha ser obrigatória a denunciação à 
lide, o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante aponta pela obrigatoriedade somente nos casos de 
evicção (inciso I), e pela facultatividade nos demais casos (incisos II e III). CUNHA, Leonardo José Carneiro da. 
A Fazenda Pública em juízo. 5. ed. São Paulo: Dialética, 2007, p. 168. 
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Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. 
DENUNCIAÇÃO À LIDE. ART. 70, III, DO CPC. DESNECESSIDADE. 
1. Não é obrigatória a denunciação à lide de servidor público nas ações de 
indenização fundadas na responsabilidade civil objetiva do Estado. Precedentes. 
2. Recurso especial improvido. (grifos nossos) 
 

Hão que ser feitas algumas ponderações. Se a pretensão deduzida fundar-se 

exclusivamente na responsabilidade objetiva do Estado – ou seja, em culpa anônima do 

serviço ou em falha advinda do risco da atividade desenvolvida –, a ação de indenização deve 

ser ajuizada unicamente contra a entidade pública responsável, sendo inadmissível a inclusão 

do magistrado na demanda. Nesse caso, em que o pedido do autor não versa sobre dolo ou 

fraude do julgador, será inadmissível a denunciação à lide328. Caso contrário, a Fazenda 

Pública, ao denunciar o servidor à lide, estaria inovando indevidamente na demanda, com 

inclusão de causa petendi sequer ventilada na exordial, e sem qualquer conexão com a 

argumentação ali construída. A denunciação à lide, nesta hipótese, atingiria de frente os 

interesses do autor, e serviria apenas aos desígnios do Estado, os quais podem e devem ser 

buscados pelas vias próprias. O princípio da lealdade processual e a falta de legítimo interesse 

do Estado obstam aí a denunciação329.  

Por outro lado, no caso de ter sido incluída pelo autor, em sua causa petendi, o dolo ou 

fraude do juiz, a sua denunciação à lide é de ser permitida330. Mais do que isso, a denunciação 

aqui é até recomendável, haja vista a possibilidade de solução das duas controvérsias 

(reclamante contra Estado e Estado contra magistrado) em uma só sentença, em benefício da 

celeridade e economia processuais331. 

A propósito, não há que se falar em ação regressiva contra o agente público sem que 

ocorra um dano patrimonial concreto e efetivo332. Em outras palavras, o Poder Público só 

pode cobrar do servidor o montante que tenha pago ao reclamante, sob pena de 

enriquecimento ilícito.  

                                                           
328 Com o mesmo entendimento, no que tange aos servidores públicos em geral, mas inteiramente aplicável aos 
magistrados: NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e 
legislação extravagante. 9. ed. São Paulo: RT, 2006, p. 246 e 248-250. 
329 CAHALI, Yussef. Responsabilidade Civil do Estado. 3. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 151-152. 
330 Sustenta-se que a denunciação somente é cabível, como dito no texto, quando a petição inicial tenha fulcrado 
o pleito na conduta dolosa ou fraudulenta do magistrado, mas não o tenha indicado para compor o pólo passivo 
da demanda. No caso de a exordial ter versado apenas sobre a responsabilidade objetiva do Estado, é 
inadmissível a denunciação à lide, mesmo que o ente público tenha trazido à tona, em sua contestação, o tema do 
dolo ou fraude do magistrado. Contra o entendimento aqui esposado, confira-se CAHALI, Yussef. Op. cit., p. 
158. 
331 No mesmo sentido do texto: CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 5. ed. São 
Paulo: Dialética, 2007, p. 172-173. 
332 CAHALI, Yussef. Responsabilidade Civil do Estado. 3. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 214. 
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Registre-se ser descabido requerimento de assistência na ação indenizatória, por parte 

do agente público suposto causador do dano, quando a demanda versar exclusivamente sobre 

responsabilidade objetiva, isto é, quando não tiver sido suscitada a culpabilidade do servidor. 

Nessa hipótese, não há interesse processual na assistência, por completa ausência de utilidade 

na intervenção assistencial que busca elidir uma culpa inexistente – e que não foi sequer 

versada no processo. Noutro giro, se tiver havido alegação de dolo ou fraude na exordial, 

afigura-se cabível a assistência do magistrado ao Estado, pois o primeiro tem interesse em 

assegurar o justo valor da indenização estipulada contra a Administração Pública, a fim de se 

resguardar quando da eventual propositura de ação de regresso. 

  

  

4.3. Tipos/classes de processos abrangidos  

 

 

A garantia da duração razoável dos processos vige com relação a todos os tipos de 

processo, tanto com relação aos judiciais quanto aos administrativos333-334, inexistindo 

controvérsia quanto a este ponto.  

Envolve não só os processos de conhecimento e cautelar, mas também a efetivação 

dos pronunciamentos judiciais. Ou seja, busca-se, também, o prazo razoável na concretização 

da eficácia da sentença, isto é, no processo de execução. Percebe-se facilmente que de nada 

adianta o simples mandamento da sentença, se esta não se leva a efeito de modo coativo nos 

casos em que voluntariamente não seja cumprida. Não fosse assim, as decisões judiciais e o 

reconhecimento dos direitos se converteriam em meras declarações de intenções335. 

Restam abrangidas pelo dispositivo, da mesma forma, a chamada “jurisdição 

voluntária”, de caráter eminentemente administrativo, e a jurisdição eleitoral336. Nessa última 

modalidade de processo, a propósito, a preocupação com a celeridade deve ser redobrada. A 

                                                           
333 Nesse sentido: ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Reforma do Judiciário e efetividade da prestação 
jurisdicional. In: TAVARES, André Ramos; LENZA, Pedro; ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora (coord.). 
Reforma do Judiciário analisada e comentada. São Paulo: Método, 2005, p. 33. 
334 A Corte de Estrasburgo também estende o direito fundamental aos procedimentos administrativos. Vide o 
caso Mennitto, julgado pelo tribunal em 05 de outubro de 2000. MAMMONE, Giovanni. La legge sull’equa 
riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo. Giustizia Civile, v. LII, settembre 
2002, p. 399. 
335 Versando detalhadamente sobre o ponto em estudo, as seguintes sentenças do Tribunal Constitucional da 
Espanha: 26/1983, de 13 de abril; 167/1987, de 28 de outubro; 182/1987, de 28 de outubro; e 32/1982, de 7 de 
junho. MARTÍN, Agustín Jesús Pérez-Cruz. Teoría General del Derecho Procesal. Coruña: Tórculo Edicións, 
2005, p. 253 e 256-257. 
336 SLAIBI FILHO, Nagib. Reforma da Justiça: notas à Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 
2004. Rio de Janeiro: Impetus, 2005, p. 23. 
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uma, pois a nomeação e posse dos eleitos realizam-se logo em seguida aos escrutínios – 

ocasião em que geralmente ocorrem os atos ilícitos eleitorais. A duas, em virtude da extrema 

gravidade que permeia a atuação de um mandatário político enquanto não decidida a 

impugnação que sofra perante a Justiça Eleitoral.  

 

 

4.4. Competência para o julgamento da ação 

 

 

O legislador brasileiro, quando vier a disciplinar o direito à razoável duração do 

processo no Brasil, poderá buscar inspiração na Legge Pinto italiana, também no que tange à 

competência para o julgamento da ação reparatória relativa à lesão dessa garantia 

fundamental. Assim, pode a nova legislação prescrever a competência originária dos tribunais 

para as ações indenizatórias em pauta, como faz a citada lei italiana no seu artigo 3º.  

A corte de apelo competente, segundo a Legge Pinto, é de distrito diverso do qual o 

juiz faz parte. Essa opção foi adotada pelo legislador italiano para evitar que o juiz tenha 

qualquer influência no julgamento da ação. Contudo, a idéia é de difícil implantação no 

Brasil, país de dimensões continentais. Além do mais, não há qualquer problema em estipular-

se a competência do tribunal ao qual o juiz da causa original está vinculado, uma vez que o 

magistrado de primeira instância não possui meios para influir no julgamento de processo no 

tribunal ad quem. Em adendo a isso, a proximidade do tribunal com a sede do juízo onde 

ocorreu a dilação processual indevida vem a facilitar a instrução probatória do feito. 

Referida previsão imprimiria decerto maior celeridade aos feitos em questão, pois 

haveria um grau de jurisdição a menos no caminho processual a ser enfrentado pelo 

reclamante. A competência originária dos tribunais seria possível e desejável, além da maior 

agilidade no julgamento, por mais dois motivos: 1) os processos de reparação não demandam, 

via de regra, produção probatória, limitando-se os desembargadores à análise dos fatos e das 

provas já produzidas no processo originário337; 2) o juiz do processo cuja demora originou a 

ação indenizatória fica suspeito para o julgamento desta última. Isso ocorre por duas razões. A 

primeira, pois, no caso de julgamento de procedência da ação indenizatória, será possível, em 

                                                           
337 Como já esclarecido no tópico que versou sobre a “necessidade de comprovação do dano”, usualmente será 
suficiente ao tribunal ler os memoriais e a documentação acostados pelas partes, os autos do processo original, e 
arbitrar eqüitativamente o dano. Contudo, deve ser plenamente consentido ao reclamante demonstrar um 
eventual dano ulterior, especificamente causado pela duração do processo, mas totalmente externo ao mesmo. 
Para tanto, deve ser permitida ampla instrução probatória complementar, inclusive oitiva de testemunhas, caso 
seja requerido pelo interessado ou determinado de ofício pelo tribunal. 
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tese, o direito de regresso do ente público contra o magistrado, se este tiver agido com dolo ou 

fraude no processo originário. Logo, é latente o conflito de interesses, com fundamento na 

hipótese de suspeição prevista no artigo 135, inciso V, do CPC. A segunda, porquanto o órgão 

judicial em que tramita (ou tramitou) o processo cuja demora se argúi poderá ser convidado a 

fornecer informações sobre o andamento (ou algum ponto específico) daquele feito, com a 

finalidade de embasar a ação indenizatória com elementos mais precisos sobre a 

irrazoabilidade do trâmite processual338.   

Registre-se que a mudança alvitrada teria que ser efetivada por intermédio de emenda 

à Constituição, uma vez que a competência originária dos tribunais não pode ser modificada 

por legislação infraconstitucional339. Nesse sentido vem decidindo o STF, consoante se colhe 

do seguinte excerto:   

 
ADI 2797 / DF - DISTRITO FEDERAL 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE 
Julgamento: 15/09/2005           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno  
Publicação DJ 19-12-2006 PP-00037 
EMENT VOL-02261-02 PP-00250Parte(s)  
EMENTA: I. (...). IV. Ação de improbidade administrativa: extensão da 
competência especial por prerrogativa de função estabelecida para o processo penal 
condenatório contra o mesmo dignitário (§ 2º do art. 84 do C Pr Penal introduzido 
pela L. 10.628/2002): declaração, por lei, de competência originária não prevista na 
Constituição: inconstitucionalidade. 1. No plano federal, as hipóteses de 
competência cível ou criminal dos tribunais da União são as previstas na 
Constituição da República ou dela implicitamente decorrentes, salvo quando 
esta mesma remeta à lei a sua fixação. 2. Essa exclusividade constitucional da 
fonte das competências dos tribunais federais resulta, de logo, de ser a Justiça 
da União especial em relação às dos Estados, detentores de toda a jurisdição 
residual. 3. Acresce que a competência originária dos Tribunais é, por 
definição, derrogação da competência ordinária dos juízos de primeiro grau, do 
que decorre que, demarcada a última pela Constituição, só a própria 
Constituição a pode excetuar. 4. Como mera explicitação de competências 
originárias implícitas na Lei Fundamental, à disposição legal em causa seriam 
oponíveis as razões já aventadas contra a pretensão de imposição por lei ordinária de 
uma dada interpretação constitucional. 5. De outro lado, pretende a lei questionada 
equiparar a ação de improbidade administrativa, de natureza civil (CF, art. 37, § 4º), 
à ação penal contra os mais altos dignitários da República, para o fim de estabelecer 
competência originária do Supremo Tribunal, em relação à qual a jurisprudência do 
Tribunal sempre estabeleceu nítida distinção entre as duas espécies. 6. Quanto aos 
Tribunais locais, a Constituição Federal -salvo as hipóteses dos seus arts. 29, X e 96, 

                                                           
338 A propósito, uma circular de 14.6.2001, do Ministro da Justiça da Itália, autoriza a Advocacia do Estado a, 
além de requerer a transmissão de documentos e autos relevantes para a defesa do governo em juízo, a 
prerrogativa de dirigir ao chefe do ofício judiciário implicado no procedimento reparatório, um requerimento de 
remessa de um relatório sobre o caso, que permita a elaboração de uma defesa adequada no interesse do Estado. 
MASONI, Roberto. La ragionevole durata del “giusto processo” nell’applicazione giurisprudenziale. Milano: 
Giuffrè Editore, 2006. (Collana Fatto & Diritto), p. 164.  
339 Em sentido contrário, entendendo que a competência originária dos tribunais não é matéria restrita à 
Constituição Federal, a qual não impede que a lei ordinária crie outras hipóteses de competência originária das 
cortes, cf.: BERMUDES, Sérgio. Efeito Devolutivo da Apelação. In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). 
Estudos de Direito Processual Civil: homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. São Paulo: RT, 
2005, p. 515.  
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III -, reservou explicitamente às Constituições dos Estados-membros a definição da 
competência dos seus tribunais, o que afasta a possibilidade de ser ela alterada por 
lei federal ordinária. V. Ação de improbidade administrativa e competência 
constitucional para o julgamento dos crimes de responsabilidade. 1. O eventual 
acolhimento da tese de que a competência constitucional para julgar os crimes de 
responsabilidade haveria de estender-se ao processo e julgamento da ação de 
improbidade, agitada na Rcl 2138, ora pendente de julgamento no Supremo 
Tribunal, não prejudica nem é prejudicada pela inconstitucionalidade do novo § 2º 
do art. 84 do C.Pr.Penal. 2. A competência originária dos tribunais para julgar 
crimes de responsabilidade é bem mais restrita que a de julgar autoridades por 
crimes comuns: afora o caso dos chefes do Poder Executivo - cujo impeachment é 
da competência dos órgãos políticos - a cogitada competência dos tribunais não 
alcançaria, sequer por integração analógica, os membros do Congresso Nacional e 
das outras casas legislativas, aos quais, segundo a Constituição, não se pode atribuir 
a prática de crimes de responsabilidade. 3. Por outro lado, ao contrário do que 
sucede com os crimes comuns, a regra é que cessa a imputabilidade por crimes de 
responsabilidade com o termo da investidura do dignitário acusado. (grifos nossos) 
 

Entretanto, enquanto não vier a lume uma alteração normativa prevendo a 

competência originária das cortes ad quem para o julgamento das ações de reparação, como 

adrede sugerido, permanece a competência da primeira instância para essas demandas, 

aplicando-se as regras ordinárias para a determinação do foro competente nas ações 

pessoais340. Esclareça-se que, se o processo moroso tramitava na Justiça Estadual, então a 

ação será destinada à competência do Poder Judiciário do respectivo estado. Se o processo 

gerador da violação à garantia tramitava na Justiça Federal – ou em qualquer dos seus ramos 

especializados, Trabalhista, Eleitoral ou Militar –, então a ação de reparação deverá ser 

proposta perante a Justiça Federal341. 

Há que se registrar a possibilidade de o Procurador-Geral da República suscitar, 

perante o Superior Tribunal de Justiça e em qualquer fase do processo, incidente de 

deslocamento de competência para a Justiça Federal, com base no art. 109, §5º, da CF/88, 

uma vez que se trata de violação a garantia fundamental prevista em convenção internacional 

de direitos humanos da qual o Brasil é parte342. Tal deslocamento justificar-se-ia porque no 

âmbito internacional a responsabilidade é do Estado brasileiro, independentemente de o 

julgamento em que ocorreu a violação ter sido realizado na Justiça Federal ou Estadual.  

                                                           
340 Atribui-se a equívoco, destarte, a posição adotada por Paulo Hoffman, no sentido de que deve o pedido ser 
analisado e julgado pelo Tribunal de Justiça de cada estado ou pelo Tribunal Regional Federal de cada região, 
dependendo do tipo de processo em que ocorrer a violação. HOFFMAN, Paulo. Razoável Duração do 
Processo. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 111. 
341 Exemplo prático disso é a já referida sentença da Juíza Federal Marisa Ferreira dos Santos, que puniu a União 
pelo tempo excessivo de trâmite de processo perante a Justiça do Trabalho. CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 
3. ed. São Paulo: RT, 2005, p. 524. 
342 Cabe referir, como o faz Sérgio Bermudes, que, julgado procedente o incidente de deslocamento de 
competência, o processo transfere-se para a Justiça Federal, sem que se reputem nulas as decisões proferidas no 
juízo anterior, pois a mudança na competência passa a existir apenas a partir da decisão do incidente. 
BERMUDES, Sérgio. A reforma do Judiciário pela Emenda Constitucional nº 45: observações aos artigos da 
Constituição Federal alterados pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005, p. 76. 
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Ressaltamos, entretanto, o nosso posicionamento pela inconstitucionalidade do 

incidente de deslocamento de competência, por três motivos: 1) ofensa ao princípio 

federativo, uma vez que atribui indevidamente um maior grau de relevância à Justiça Federal 

frente à Justiça Estadual; 2) ofensa à garantia do juiz natural, porquanto, em se tratando de 

competência absoluta, não se pode admitir a existência de mais de um juiz natural para a 

mesma hipótese; 3) no julgamento do incidente de deslocamento em tela, cabe ao STJ 

apreciar a conveniência de deslocar-se o feito para a Justiça Federal, o que não pode ser 

aceito, haja vista que envolveria juízo discricionário acerca das condições de alteração da 

competência, vulnerando novamente a garantia do juiz natural343.   

 

 

4.5. Abrangência do dano reparável 

 

 

No que tange à abrangência do dano reparável decorrente da lentidão processual, a 

primeira questão que surge é se ele corresponde a uma espécie de ressarcimento ou de 

indenização. O primeiro conceito evoca uma reparação completa do dano sofrido, enquanto o 

último indica o pagamento de uma quantia a título reparatório, em compensação aos prejuízos 

sofridos, sem pretender o retorno à situação vigente anteriormente ao dano. Frise-se que, em 

qualquer das duas hipóteses, a sanção pecuniária pode compreender os prejuízos materiais, 

morais e as despesas com o ajuizamento da demanda reparatória. 

Inicialmente, a jurisprudência dos tribunais italianos divergiu bastante acerca da 

natureza jurídica da responsabilidade do Estado pela violação à razoável duração do processo, 

até que prevaleceu a orientação que qualifica a ação prevista na Lei nº 89/2001 como ação de 

tipo indenizatório344. Nesse sentido, confiram-se os julgados da Corte de Cassação da Itália, 

cujas ementas seguem transcritas: 

 
Cass., 1 sez., 13 settembre 2002, n. 13422. Pres. DELLI PRISCOLI, est. MORELLI: 
Considerando a condição de natureza indenizatória, e não ressarcitória, da 
obrigação objeto da justa reparação pela duração irrazoável do processo, é de 
excluir que a culpa da Administração ou de seus agentes constitua elemento 
constitutivo da fattispecie substancial introduzida pelo art. 2º da lei 24 de março 
2001, n. 89. 

                                                           
343 Nesse exato sentido: CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Anotações sobre a garantia constitucional do juiz 
natural. In: FUX, Luiz, NERY JR., Nelson, WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Processo e 
Constituição: estudos em homenagem ao Professor José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: RT, 2006, p. 514-
515. 
344 MAMMONE, Giovanni. La legge sull’equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del 
processo. Giustizia Civile, v. LII, settembre 2002, p. 398. 
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Cass., 1 sez., 22 gennaio 2003, n. 920. Pres. OLLA, est. SPAGNA MUSSO: 
O art. 2º da lei 24 de março 2001, n. 89 prevê, em caso de violação ao termo de 
razoável duração do processo, um direito, não ao ressarcimento do dano, mas a 
uma justa reparação; (...). (grifos nossos) 345 
 

De resto, não se pode deixar de assinalar a terminologia utilizada pelo legislador da 

Lei nº 89/2001, no artigo 3º, § 7º, que não define a soma atribuída ao reclamante como 

“ressarcimento de dano”, mas simplesmente como “provimento de indenização”346. 

A propósito, o legislador italiano, nesse aspecto, mimetizou o sistema vigente na Corte 

de Estrasburgo, porquanto, ao invés de falar simplesmente em ressarcimento do dano, preferiu 

o termo justa reparação (“equa riparazione”), parafraseando a expressão “satisfaction 

équitable”, utilizada no artigo 41 da Convenção Européia dos Direitos do Homem:  

 
Artigo 41. Reparação razoável. 
Se o Tribunal declarar que houve violação da Convenção ou dos seus protocolos e se 
o direito interno da Alta Parte Contratante não permitir senão imperfeitamente 
obviar as conseqüências de tal violação, o Tribunal atribuirá à parte lesada uma 
reparação razoável, se necessário.347  
 

Assim, a Corte de Cassação da Itália trilha a senda aberta pela Corte Européia de 

Direitos Humanos, como deflui do seguinte julgado: 

 
O art. 2º da Lei nº 89/2001 (constituinte dos parâmetros normativos de 
referência) não prevê um direito ao ressarcimento do dano, mas sim um direito 
a uma justa reparação, em coerência, de resto, com o disposto no art. 41 da 
Convenção. Se trata, destarte, de um direito a conteúdo indenizatório e não 
ressarcitório, como se deduz da própria letra da norma, do reclamo à eqüidade e ao 
limite dos recursos disponíveis, da ausência de referência ao elemento subjetivo da 
responsabilidade, e da adoção do termo “indenização” (art. 3º, 7, da Lei nº 89/2001). 
(grifos nossos)348 
 

Há entendimento minoritário da jurisprudência e doutrina italianas em sentido oposto. 

Valem-se os defensores dessa tese de dois argumentos: 1) a responsabilidade pela duração 

irrazoável do processo emana de um ato ilícito e é fonte de responsabilidade ressarcitória, 

com conseqüente aplicabilidade do princípio do neminem laedere (art. 2043 do Código Civil 

Italiano); 2) a referência contida no artigo 2º, parágrafo 3º, 1, da Lei nº 89/2001, ao dano não 

patrimonial, e às disposições do art. 2056 do Código Civil Italiano, torna a valoração do dano 

                                                           
345 PETROLATI, Franco. I tempi del processo e l’equa riparazione per la durata non ragionevole (la c.d. 
«legge Pinto»). Milano: Giuffrè, 2005, p. 43-44. 
346 MAMMONE, Giovanni. La legge sull’equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del 
processo. Giustizia Civile, v. LII, settembre 2002, p. 398. 
347 DALMOTTO, Eugenio. Diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo. In: CHIARLONI, 
Sergio (a cura di). Misure acceleratorie e riparatorie contro l’irragionevole durata dei processi: commento 
alla legge 24 marzo 2001, n. 89. Torino: G. Giappichelli Editore, 2002. (Collana Procedura Civile n. 1), p. 184-
185. 
348 MASONI, Roberto. La ragionevole durata del “giusto processo” nell’applicazione giurisprudenziale. 
Milano: Giuffrè Editore, 2006. (Collana Fatto & Diritto), p. 107. 
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dificilmente conciliável com um critério indenizatório (nesse sentido, os seguintes julgados: 

C. App. Genova, 29.11.01, decr., GM, 2003, 2003, 18; C. App. Torino, 5.9.01, fl, 2002, I, 

233). O art. 2056, de fato, exige os tradicionais critérios de liquidação do dano contratual, nos 

dois componentes do dano emergente e do lucro cessante, em função da integral e plena 

satisfatividade, e da previsão de retorno à situação anterior ao ato ilícito349.  

Esse último posicionamento é adotado de forma pacífica na doutrina e jurisprudência 

espanholas, segundo os quais o direito à indenização não tem um simples caráter 

indenizatório, mas sim uma natureza autenticamente reparadora, no sentido do que dispõe o 

artigo 1902 do Código Civil Espanhol, que obriga a “reparar o dano causado”. Trata-se, 

portanto, do direito a uma reparação integral que tenda a repor as coisas na situação anterior à 

lesão. Isto não só significa reparar os danos, mas também inclui o afã de apagar as 

conseqüências desses danos no transcurso do tempo. Em qualquer caso, a reintegração 

absoluta do patrimônio ferido a um estado idêntico ao que existia antes da lesão é uma utopia, 

pois os efeitos da lesão no tempo nem sempre podem ser eliminados350. Considera-se incluído 

no conceito de dano, em seu sentido estrito, literal e jurídico, o dano emergente e o lucro 

cessante351. Aplica-se aqui esta tradicional hermenêutica, considerando-se que a legislação 

espanhola nada dispõe em contrário, e por ser mais conforme com a teleologia da 

Constituição da Espanha. A indenização por erro judicial ou por anormal funcionamento da 

Administração da Justiça resultaria incompleta e descumprida, se não estivessem abarcados 

todos os benefícios que poderiam ter sido obtidos se não se houvesse produzido a lesão352.  

Na Convenção Americana de Direitos Humanos também se usa o termo justa 

indenização (artigo 63.1). A Corte Interamericana, aplicando a legislação em referência, já 

decidiu que as sanções reparatórias:  

 

son medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones 

cometidas. Su naturaleza y su monto dependen de las características de la violación 

y del daño ocasionado en los planos material e inmaterial. No pueden implicar 

enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores353.  

 

                                                           
349 MASONI, Roberto. Op. cit., p. 109-110. 
350 GALLO, Pablo Acosta. La responsabilidad del Estado-Juez: Error judicial y funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia. Madrid: Montecorvo, 2005, p. 111-112. 
351 Cf. MUÑOZ, Riánsares López. Dilaciones indebidas y responsabilidad patrimonial de la Administración de 
Justicia. Granada: Editorial Comares, 1996, p. 29. 
352 MONTERREAL, José Maria Reyes. La responsabilidad del Estado por error y anormal funcionamiento de 
la administración de justicia. 2. ed. Madrid: Colex, 1995, p. 46. 
353 Caso López Álvarez v. Honduras, p. 60-61, item 181. Site da Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Disponível em: <www.corteidh.or.cr>. Acesso em: 21 dez. 2006. 
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Logo, o ideal é a plena restituição do estado de coisas anterior à lesão (restitutio in 

integrum); entretanto, não sendo possível, cabe ao tribunal estabelecer o pagamento de uma 

indenização como compensação pelos danos sofridos354. 

No Brasil, como não há disposição legal expressa prevendo a justa reparação ou o 

ressarcimento integral para sanar a lesão à razoável duração do processo, deve ser aplicada a 

sistemática atualmente vigente para os casos ordinários de responsabilização por danos 

sofridos. Em outras palavras, devem ser indenizados o dano emergente e o lucro cessante, 

estipulando-se o montante da condenação com a finalidade de restituir o lesado à situação 

anterior ao dano. Como se percebe, incidem em terras brasileiras as mesmas lições expendidas 

em plagas ibéricas. Primeiro, por não haver qualquer limitação ao montante de reparação no 

ordenamento jurídico brasileiro, não sendo lícito ao intérprete inovar onde não existe previsão 

legal. Segundo, por terem plena aplicação o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e os 

artigos 927 e 944 do Código Civil de 2002, que prevêem o ressarcimento integral do dano 

sofrido:  

 
Art. 37. Omissis. 
§ 6º 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.  
 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 
obrigado a repará-lo. 
 
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. (grifos nossos) 
 

O que não pode ocorrer, em nossa opinião, é buscar restituir com exatidão e de forma 

inflexível o estado anterior das coisas, pois isso vai findar por gerar atrasos para a resolução 

da lide. Quando se revelar muito difícil a restituição precisa do status quo ante, deverá o 

julgador arbitrar eqüitativamente uma quantia a título de reparação dos danos sofridos, da 

mesma maneira como procedem as cortes internacionais e nacionais que apreciam a matéria. 

Destaque-se não ser imprescindível que a parte, na petição inicial, fixe um montante 

exato a título de pleito reparatório de danos morais. Assim, não resulta em inépcia da exordial 

o pedido genérico de indenização do dano moral sofrido, porquanto o valor devido será fixado 

pelo prudente arbítrio do magistrado. Esse entendimento vem prevalecendo na jurisprudência 

                                                           
354 Nesse sentido, os casos López Álvarez v. Honduras, p. 61, item 182, e Ximenes Lopes v. Brasil, p. 75, item 
209. Site da Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponível em: <www.corteidh.or.cr>. Acesso em: 
18 jun. 2006. 
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e é adotado diuturnamente na práxis forense, considerando-se a grande dificuldade de 

determinar-se, quando do ajuizamento da ação, o quantum indenizatório devido355-356.  

Outro ponto importante regulado no direito italiano: o artigo 1226 do Código Civil 

(referido pelo artigo 2056 do mesmo diploma legal; esse último aplicável, por sua vez, em 

virtude do disposto no artigo 2º, § 3º, da Legge Pinto) permite ao magistrado a determinação 

eqüitativa do dano, quando ele não possa ser provado em seu montante preciso, ou ainda, 

quando a prova do mesmo seja impossível, ou se apresente particularmente difícil357. Na 

determinação da indenização em caso de violação do prazo de duração razoável do processo, 

a valoração eqüitativa do juiz é expressão da prudente apreciação da causa, e não requer outro 

suporte argumentativo, além de uma referência lógica, explícita ou implícita, às circunstâncias 

do caso concreto. Nesse sentido se pronunciou a Corte de Cassação: 

 
Cass., 1 sez., 7 febbraio 2003, n. 1822. Pres. OLLA, est. GRAZIADEI: 
Na determinação da indenização de que trata a lei n. 89 de 24 de março de 2001, em 
caso de violação do prazo de duração razoável do processo, a valoração eqüitativa 
do juiz, de acordo com o art. 1226 do Código Civil (mencionado pelo art. 2056 do 
Código Civil, aplicável, por sua vez, devido ao art. 2º, parágrafo 3º, da citada lei), é 
expressão da prudente apreciação do magistrado, e não requer outro suporte 
argumentativo, além de uma referência lógica, explícita ou implícita, às 
circunstâncias do caso concreto”. No mesmo sentido: Cass., 1 sez., 21 marzo 2003, 
n. 4138, Pres. DE MUSIS, est. GRAZIADEI.358 
 

O critério da posta in gioco, ou valor em jogo, é o principal elemento adotado pelas 

diversas cortes para delimitação da quantia a ser indenizada a título de dano moral. Com 

efeito, não se pode negar que o dano não patrimonial, identificado no estado de ânsia e 

incerteza determinado pela pendência do processo, ou mesmo no “custo emocional” 

suportado, é tanto mais grave quanto maior seja, do ponto de vista subjetivo, o significado 

atribuído à causa. É de adotar-se, portanto, a jurisprudência que aponta como fator primordial 

para a liquidação do dano o do conteúdo do caso, em referência ao interesse tutelado e à 

efetiva conseqüência da demora na vida da pessoa prejudicada. De suma relevância para 

delimitar a posta in gioco são o tipo de demanda e a qualidade da parte lesada. Por exemplo, a 

importância será máxima quando um indivíduo infectado com HIV requer um pagamento de 

que depende para a manutenção de sua saúde, ou quando a causa possa determinar a privação 

da liberdade pessoal ou a perda da respeitabilidade social, como normalmente ocorre com os 

                                                           
355 CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 3. ed. São Paulo: RT, 2005, p. 809. 
356 Nesse sentido, confiram-se o REsp 299.833/RJ, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 15/12/2006, e o REsp 
167.132/RJ, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJU de 05.08.02. 
357 MASONI, Roberto. La ragionevole durata del “giusto processo” nell’applicazione giurisprudenziale. 
Milano: Giuffrè Editore, 2006. (Collana Fatto & Diritto), p. 115. 
358 PETROLATI, Franco. I tempi del processo e l’equa riparazione per la durata non ragionevole (la c.d. 
«legge Pinto»). Milano: Giuffrè, 2005, p. 62. 
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processos penais. O mesmo pode ser dito de um pleito de recebimento de pensão formulado 

por pessoa em idade avançada. Por outro lado, quando se trate de um processo de condenação 

pecuniária sem relevo extraordinário para a vida do reclamante, decai bastante o valor do 

dano moral a ser arbitrado359. 

A importância do objeto discutido na lide e sua repercussão para a parte prejudicada 

pela demora também são reconhecidas no Brasil. De fato, consoante lição ministrada por 

Aguiar Dias em conferência proferida na Faculdade de Direito da Bahia, os erros judiciais que 

atingem a liberdade e a honra demandam reparação mais enérgica do que aqueles que 

prejudicam tão-somente o patrimônio360. 

 

 

4.6. Punição por meio de publicidade reparatória 

 

 

 A legislação italiana prevê, no artigo 2º, 3, b), da Legge Pinto, outra modalidade de 

punição diversa da reparação pecuniária, in verbis: 

 
Art. 2º Direito à justa reparação 
(...). 
3. O juiz determina a reparação de acordo com a norma do artigo 2056 do Código 
Civil, observando as disposições seguintes: 
(...). 
b) o dano não patrimonial é reparado, além de com um pagamento de soma em 
dinheiro, juntamente com adequada forma de publicidade da declaração da violação 
sucedida.361 (tradução nossa) 
 

Trata-se de dar-se publicidade à condenação sofrida pela demora, no intuito de 

pressionar o Estado a tentar modificar a imagem de seu Poder Judiciário, sob pena de perda de 

credibilidade junto ao jurisdicionado e aos demais países membros da comunidade 

internacional.  

A disposição legal encontra arquétipo na jurisprudência da Corte Européia de Direitos 

do Homem, que, no que diz respeito ao dano moral, tem vez por outra considerado que a 

                                                           
359 DALMOTTO, Eugenio. Diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo. In: CHIARLONI, 
Sergio (a cura di). Misure acceleratorie e riparatorie contro l’irragionevole durata dei processi: commento alla 
legge 24 marzo 2001, n. 89. Torino: G. Giappichelli Editore, 2002. (Collana Procedura Civile n. 1), p. 199-200. 
360 Apud CAHALI, Yussef. Responsabilidade Civil do Estado. 3. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 472. 
361 ROMANO, Giovanni, CANNAVALE, Stefania, ALBINI, Margherita Cardona, JASONNA, Stefania, 
FASCIGLIONE, Marco. L’equa riparazione nei più recenti orientamenti della Corte di Cassazine e della 
Corte Europea: la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e l’ordinamento italiano dopo l’intervento delle 
sezioni unite. Milano: Cosa & Come, 2005, p. 319.  
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publicação da sentença é uma suficiente satisfação para o reclamante362. Por outro lado, a 

Corte tem afirmado que a detenção ilegal não pode ser reparada só com a declaração do ilícito 

cometido, sendo necessário liquidar eqüitativamente uma indenização pelo dano moral e 

prejuízo físico sofrido devido à própria detenção363. A limitação do ressarcimento do dano 

moral à publicidade da sentença constitui, portanto, uma exceção nas decisões da Corte de 

Estrasburgo, que, via de regra, não deixa de estipular indenização pecuniária em favor do 

reclamante.  

A reparação mediante publicidade da declaração da violação ocorrida não se cumula 

obrigatoriamente com a indenização pecuniária, podendo ser utilizada apenas nos casos em 

que o juiz considere necessário. Nesse sentido, observe-se o que vem decidindo a Corte de 

Cassação italiana: 

 
Cass., 1 sez., 18 febbraio 2004, n. 3143. Pres. GRIECO, est. GIULIANI: 
De acordo com a lei n. 89, de 24 de março de 2001, em caso de ausência de respeito 
ao prazo de duração razoável do processo, a reparação mediante forma adequada de 
publicidade da declaração da violação ocorrida não se cumula necessariamente com 
a liquidação da indenização, sendo o recurso à ordem de publicação remetido ao 
poder discricionário do juiz do mérito.364 
 

 O projeto de lei que originou a Legge Pinto (na versão do congressista Conso e, 

posteriormente, Parrelli) previa que o dano não patrimonial fosse ressarcido, via de regra, 

mediante a mera declaração da violação do prazo razoável, e que a determinação de 

pagamento em dinheiro ocorreria exclusivamente se considerado necessário pelo juiz365. O 

texto final convertido em lei, ao invés disso, inverteu os termos da previsão e, com guarida na 

jurisprudência da Corte de Estrasburgo, tornou a condenação ao pagamento de soma em 

dinheiro o instrumento ordinário da reparação do dano não patrimonial, o qual pode vir 

                                                           
362 Exemplo disso é o caso Vermeulen versus Belgium, julgado pela Corte em 20 de fevereiro de 1996. Do 
acórdão deflui que, no que se refere ao dano não-pecuniário, o tribunal, por unanimidade, considerou 
suficientemente compensado pelo próprio veredicto da violação. O Estado demandado foi condenado, ainda, a 
ressarcir o reclamante, em três meses, da quantia de $250.000,00 francos belgas, a título de custas e despesas. 
Disponível no site da CEDH, em: 
<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Vermeulen&sessio
nid=5759564&skin=hudoc-en>. Acesso em: 10 mar. 2007. 
363 Caso Loukanov e outros versus Bulgária. Corte Européia de Direitos Humanos, 20 de março de 1997. 
DALMOTTO, Eugenio. Diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo. In: CHIARLONI, 
Sergio (a cura di). Misure acceleratorie e riparatorie contro l’irragionevole durata dei processi: commento 
alla legge 24 marzo 2001, n. 89. Torino: G. Giappichelli Editore, 2002. (Collana Procedura Civile n. 1), p. 201. 
364 PETROLATI, Franco. I tempi del processo e l’equa riparazione per la durata non ragionevole (la c.d. 
«legge Pinto»). Milano: Giuffrè, 2005, p. 86 (tradução nossa). 
365 DALMOTTO, Eugenio. Diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo. In: CHIARLONI, 
Sergio (a cura di). Misure acceleratorie e riparatorie contro l’irragionevole durata dei processi: commento 
alla legge 24 marzo 2001, n. 89. Torino: G. Giappichelli Editore, 2002. (Collana Procedura Civile n. 1), p. 202. 
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ladeado, caso o juiz considere necessário, da publicação da declaração da violação 

sucedida366. 

 A doutrina italiana corrobora o entendimento adotado. Antonio Didone367, por 

exemplo, aduz que a clareza da disposição legal exclui a possibilidade de a Corte de Apelo 

acolher a demanda determinando somente a sanção da publicação da decisão, uma vez que 

esta última pode ser acrescida à indenização, mas não substituí-la. A mesma senda é trilhada 

pela Corte de Cassação: 

 
Cass., 13.2.03, n. 2130: 
(...) à violação do termo de duração razoável do processo não se pode conseguir, na 
carência de prova de um dano dirigido à parte, a condenação do Ministério 
respectivo a dar “adequada forma de publicidade à declaração da violação 
sucedida”, considerando que o art. 2 da Lei 24 de março de 2001, n. 89, prevê o 
recurso a dito remédio só como forma subsidiária de reparação do dano não 
patrimonial, e que requer sempre a existência de um semelhante dano.368  
 

Portanto, restou sepultada na Itália a possibilidade de reparação do prejuízo não 

patrimonial apenas pela via da publicidade da sentença. Esta medida, no ordenamento jurídico 

italiano, possui função e natureza meramente subsidiárias em relação à restauração pecuniária. 

Como se percebe, tal entendimento discrepa da jurisprudência do TEDH, em que se tem 

considerado – em casos excepcionais, frise-se – que a publicação da sentença constitui uma 

justa satisfação para o dano moral sofrido pelo reclamante. Como não há legislação regendo a 

matéria no Brasil, a condenação em danos morais ou em publicidade reparatória dependerá 

inteiramente do teor do pleito autoral.  

A publicidade em questão adquire significativa relevância, especialmente nas 

hipóteses de acusações criminais que hajam ocasionado, no término do processo penal de 

duração excessiva, um dano à imagem do acusado, que por esse modo pode ser reparada369. 

Imagine-se, por exemplo, um pai sobre o qual recaia por longo período a acusação de ter 

assassinado a própria filha, e que, ao fim do processo criminal, seja absolvido. Na hipótese, e 

nos demais casos do gênero, a reparação da lesão causada pelo retardamento do processo será 

atingida, de forma mais satisfatória, pela publicidade do veredicto, do que pelo pagamento de 

uma soma pecuniária.  

                                                           
366 Relazione al disegno di legge 3819/99, §6º. MASONI, Roberto. La ragionevole durata del “giusto processo” 
nell’applicazione giurisprudenziale. Milano: Giuffrè Editore, 2006. (Collana Fatto & Diritto), p. 146.  
367 DIDONE, Antonio. Equa riparazione e ragionevole durata del giusto processo. Milano: Giuffrè Editore, 
2002, p. 56. 
368 MASONI, Roberto. La ragionevole durata del “giusto processo” nell’applicazione giurisprudenziale. 
Milano: Giuffrè Editore, 2006. (Collana Fatto & Diritto), p. 146. 
369 COLONNA, G. La liquidazione del danno nella legge Pinto. In: Giurisprudenza Italiana, 197-203. Apud 
MASONI, Roberto. La ragionevole durata del “giusto processo” nell’applicazione giurisprudenziale. Milano: 
Giuffrè Editore, 2006. (Collana Fatto & Diritto), p. 147. 
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Atente-se que o julgador não pode condenar o Estado na obrigação de adequada 

publicidade, caso não tenha havido pedido do reclamante nesse sentido. Incide na ação de 

justa reparação o princípio do dispositivo, obstando pronunciamento de ofício do magistrado. 

Ademais, os pedidos devem ser interpretados restritivamente, em consonância com o artigo 

293 do CPC, não sendo cabível apreciação de pedido não versado na exordial370. Isso se 

justifica, consoante Eugenio Dalmotto371, pois o interessado é o melhor juiz para avaliar se a 

publicidade da violação constitui uma reparação equânime ao dano ocorrido. Logo, nos casos 

em que o reclamante não pleiteia a publicidade da violação, presume-se que persegue apenas 

a indenização pecuniária. 

A Legge Pinto prescreve que a publicidade da violação ocorrida ocorrerá por uma 

forma adequada, mas silencia sobre quais seriam essas formas. Nada impede que o juiz 

determine a realização de um anúncio radiofônico, televisivo, ou em mídia impressa, mas não 

se pode subestimar a internet como meio privilegiado de divulgação, principalmente tendo em 

vista o seu menor custo e maior tempo de exposição. A desvantagem da web é não atingir o 

grande público – principalmente em países onde a maior parte da população não tem acesso a 

computadores –, além de demandar uma procura da notícia por parte do usuário da rede, ao 

contrário do que acontece com o noticiário de televisão e com os jornais diários, que estão 

incluídos no cotidiano da maioria dos cidadãos. Assim, a internet não deve ser usada como 

alternativa aos outros meios, mas sim como forma de complementá-los, até mesmo para 

permitir o aprofundamento dos indivíduos interessados no assunto – tendo em consideração 

que uma página da web pode conter todas as informações referentes ao tema, o que seria 

impossível no espaço limitados dos outros meios de comunicação. Em síntese, as 

circunstâncias do caso concreto é que vão dizer qual (ou quais) a melhor forma de publicidade 

da violação ocorrida. 

Registre-se que, como a publicidade constitui conseqüência direta da violação ao 

direito fundamental, as despesas de sua viabilização devem recair sobre a parte sucumbente, 

ou seja, o próprio Estado. 

A penalização por publicidade também é bastante utilizada em outros tribunais 

internacionais. A Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, 

utilizam corriqueiramente a publicidade como instrumento de sanção aos países que tenham 

violado direitos humanos. No caso Ximenes Lopes vs. Brasil, verbi gratia, a Corte 

                                                           
370 CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 3. ed. São Paulo: RT, 2005, p. 808. 
371 DALMOTTO, Eugenio. Diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo. In: CHIARLONI, 
Sergio (a cura di). Misure acceleratorie e riparatorie contro l’irragionevole durata dei processi: commento 
alla legge 24 marzo 2001, n. 89. Torino: G. Giappichelli Editore, 2002. (Collana Procedura Civile n. 1), p. 204. 
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Interamericana aplicou ao Estado brasileiro, em complemento às outras sanções estipuladas, a 

pena de publicidade reparatória: 

 
En cuanto a las reparaciones, la Corte dispuso, entre otros, que el Estado debe: 
garantizar en un plazo razonable, que el proceso interno tendiente a investigar y 
sancionar a los responsables de los hechos de este caso surta sus debidos efectos; 
publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por 
una sola vez, el Capítulo VII relativo a los hechos probados de la Sentencia, sin 
las notas al pie de página correspondientes, así como la parte resolutiva de la 
misma.372 
 

Interessante observar-se que, mesmo nos casos em que haja uma solução amistosa do 

litígio entre o denunciante e o Estado, a Comissão elaborará um informe – com uma breve 

exposição dos fatos e da solução alcançada – que será transmitido ao peticionário e aos 

Estados-partes da Convenção, comunicando-se à Secretaria da Organização dos Estados 

Americanos para publicação373. 

Conclui-se que seria extremamente pertinente a previsão da punição por meio de 

publicidade da sentença no ordenamento jurídico brasileiro, principalmente para fins de 

regulamentação do instituto. Entretanto, mesmo sem estar expressamente prevista na 

legislação pátria, a sanção por publicidade reparatória pode ser determinada pelo juiz, caso 

requerida pelo reclamante374. Isso porque não se trata de pedido legalmente proibido, além de 

incluir-se no poder-dever do juiz de dar solução eqüitativa do litígio posto à sua apreciação.

                                                           
372 Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José: Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 2006, p. 23. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/20062.pdf>. Acesso 
em: 27 jan. 2008. 
373 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 243. 
374 Conforme Carlos Bittar, admitem-se várias formas de reparação do dano moral, algumas expressamente 
contempladas em lei, outras implícitas no ordenamento jurídico positivo. Dentre as expressas, o autor cita a 
publicação gratuita da sentença condenatória (Lei nº 5.250/67, artigo 68), ou sob expensas do infrator (Lei nº 
8.078/90, artigo 78). BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1992, p. 
218. Como se vê, a bem da verdade, a Lei de Imprensa – em artigo não considerado inconstitucional pela liminar 
deferida pelo Min. Carlos Ayres Britto e referenda pelo Plenário, no bojo da ADPF 130-DF – e o Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor já prevêem, no âmbito material de validade das respectivas leis, a publicação 
da sentença condenatória como modo de reparação do dano moral. Como dito no corpo do texto, contudo, nada 
obsta a aplicação do instituto em outras áreas. 
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CAPÍTULO V - PROPOSTAS PARA A ACELERAÇÃO DO PROCESSO POR MEIO 

DO FORTALECIMENTO DA SENTENÇA 

 

  

5.1. Prolegômenos necessários 

 

 

Antes de elencarmos as propostas para a aceleração do processo, faz-se mister uma 

advertência prévia. Constitui um equívoco constantemente cometido, tanto por leigos quanto 

por juristas, imaginar-se que as alterações legislativas trazem consigo a solução imediata para 

os problemas que afligem a sociedade375. Flávio Luiz Yarshell ilustra muito bem a afirmação:  

 
Ingenuidade ou desconhecimento supor que problema de tal complexidade possa ser 
resolvido com uma penada do legislador que, por melhor técnica que tivesse (e nem 
sempre tem), não seria capaz de, mantidas as condições estruturais do sistema, 
alterar a realidade das coisas ‘por decreto’. 376  
 

O mesmo pensamento deflui da lição do professor Shozo Ota. Ao lecionar sobre a 

reforma do processo civil no Japão, o autor faz uma analogia entre um computador e o 

sistema judicial. Tratando-se de um computador, nem mesmo os melhores aperfeiçoamentos 

adicionados ao software irão elevar significativamente a performance geral do sistema, se a 

máquina estiver equipada com uma unidade de processamento fraca e uma memória 

insuficiente. O mesmo pode ser dito do sistema judiciário. Quando a infra-estrutura – isto é, o 

número de tribunais, magistrados, servidores, defensores públicos, advogados, e materiais de 

trabalho – mantém-se insuficiente, melhoramentos no processo civil não vão afetar 

significativamente a performance geral das cortes cíveis.377 

Na verdade, é inolvidável que, principalmente nos países subdesenvolvidos, o 

problema da morosidade não é devido apenas à deficiência das leis, mas também – e em 

grande monta, diga-se – a aspectos materiais378, como, por exemplo, a falta de recursos 

                                                           
375 Ivo Dantas chama a atenção para o fato de que um simples comando legal não muda uma realidade, 
exemplificando com o “fim das classes sociais”, determinado pela Revolução Russa de 1917, e a “extinção das 
castas”, comandada pelos ingleses na Índia. Em ambos os casos, o comando legal sucumbiu em face da realidade 
dos fatos. DANTAS, Ivo. Constituição e Processo. Curitiba: Juruá, 2007, p. 356. 
376 YARSHELL, Flávio Luiz. A Reforma do Judiciário e a promessa de ‘duração razoável do processo’. Revista 
do Advogado – AASP, a. XXIV, n. 75, abr. 2004, p. 28. 
377 OTA, Shozo. Reform of Civil Procedure in Japan. The American Journal of Comparative Law, volume 
XLIX, number 4, fall 2001, p. 561 (tradução nossa). 
378 ARMELIN, Donaldo. Acesso à justiça. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, São 
Paulo, v. 31, jun. 1989, p. 172-173, ensina que o problema “não será resolvido apenas através de leis, devendo 
mesmo se arredar tal enfoque que constitui marca de subdesenvolvimento, o de pensar que problemas 
marcadamente econômicos possam ter soluções meramente legislativas”.  
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humanos, de juízes, de servidores qualificados, de estrutura física, de equipamentos e de 

materiais de expediente do Poder Judiciário379-380.  

Além dos problemas acima referidos, de ordem econômica e material, há os de caráter 

cultural e intelectivo, estes últimos, aliás, bem mais difíceis de serem modificados do que os 

primeiros381-382. Nesse sentido, destaque-se que, por mais eficiente que seja um sistema sob o 

ponto de vista dogmático, a sua eficácia no plano empírico estará condicionada à atuação dos 

seus usuários, aos quais incumbe a utilização adequada dos seus instrumentos e o 

cumprimento dos deveres impostos pela legislação processual383. 

Dalmo de Abreu Dallari sustenta, a propósito, que o mais significativo fator 

determinante da intempestividade da tutela jurisdicional no Brasil é o flagrante desequilíbrio 

de forças existente entre os Poderes da República, havendo, desde 1889 – ano da proclamação 

da República –, uma nítida prevalência do Executivo, secundado pelo Legislativo, aparecendo 

o Judiciário, na prática, como o poder mais fraco384. Assim, a indisposição e a falta de 

vontade política dos Poderes Executivo e Legislativo em mudar o status quo refletem 

diretamente na falta de investimentos para aperfeiçoamento da qualidade dos serviços 

judiciais. 

Todos os problemas referidos, entretanto, não nos podem transmitir a falsa idéia de 

que as reformas legislativas carecem de efeitos práticos, e, destarte, não possuem qualquer 
                                                           
379 Interessante observar-se as conclusões da pesquisa “Justiça em Números”, na parte referente aos “Indicadores 
Estatísticos da Justiça Estadual”, p. 26 e 28. Disponível em: <http://www.stf.gov.br/seminario/pdf/estadual.pdf>. 
Acesso em: 11 fev. 2006. Ali restou demonstrado, através do cotejo dos dados estatísticos coletados, que: 1) em 
75% dos Estados-membros (pesquisa com 24 unidades da Federação), o nível de despesa com o Poder Judiciário 
é inversamente proporcional ao congestionamento processual; 2) em 84% dos Estados-membros (considerando 
25 unidades da Federação), o número de magistrados é inversamente proporcional ao nível de congestionamento. 
Isso demonstra a importância primordial do aspecto material (infra-estrutura, recursos humanos, equipamentos 
etc.) no bom funcionamento da Justiça. 
380 No que tange à infra-estrutura material para a Administração da Justiça, desponta nos tempos atuais o papel 
indispensável da tecnologia como aliada de uma prestação jurisdicional mais ágil. Cf. BENUCCI, Renato Luís. 
A Tecnologia Aplicada ao Processo Judicial. Campinas: Millennium, 2007, p. 50 e ss. 
381 Cf. VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Da Duração Razoável do Processo. Revista Dialética de Direito 
Processual, n. 34. São Paulo: Dialética, jan. 2006, p. 53. A respeito desse tema, anote-se que o modelo de 
colonização portuguesa teve grande influência na formação da identidade cultural do brasileiro. No afã de 
explorar as terras que lhe foram reservadas pelo Tratado de Tordesilhas, o Estado português criou, a seu talante, 
uma sociedade em que o intuito do cidadão era meramente servir ao governo. A Administração Pública não 
possuía qualquer obrigação para com o cidadão, que era considerado um estorvo à ação governamental. Sobre o 
ponto, vide SLAIBI FILHO, Nagib. Reforma da Justiça: notas à Emenda Constitucional nº 45, de 8 de 
dezembro de 2004. Rio de Janeiro: Impetus, 2005, p. 18. 
382 No que tange à temática em estudo, imprescindível a leitura da lição de José Rogério Cruz e Tucci, que 
esmiuça a diversidade de fatores geradores de atraso no serviço forense, dentre eles os institucionais, os de 
ordem técnica e subjetiva e os derivados da insuficiência material. TUCCI, José Rogério Cruz e. O judiciário e 
os principais fatores de lentidão da justiça. Revista do Advogado, n. 56, set. 99, p. 76-82. 
383 TEIXEIRA, Sérgio Torres. Peculiaridades da antecipação de tutela enquanto instrumento de concretização da 
efetividade do processo. In: DUARTE, Bento Herculano e DUARTE, Ronnie Preuss (coord.). Processo Civil: 
aspectos relevantes. Vol. 2. Estudos em homenagem ao Prof. Humberto Theodoro Júnior. São Paulo: Método, 
2007, p. 533.   
384 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 77. 
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valia na solução da excessiva duração do processo. Nunca é demais relembrar a lição de José 

Carlos Barbosa Moreira, de que a norma nem é impotente, nem onipotente, e que se a 

modificação normativa não tivesse qualquer relevância, tanto uma reforma boa quanto uma 

ruim deixariam as coisas exatamente onde estão, o que, sabe-se há muito, não é verdadeiro385.  

Sobre a importância das reformas, confira-se a lição de Paulo Afonso Brum Vaz: 

“...sabe-se que o atraso, de efeitos nefastos, não se deve apenas aos problemas de ordem 

estrutural da justiça, mas também aos instrumentos processuais que lhe são disponibilizados 

pelo sistema”386. Com efeito, o ideário que inspirou a reforma do Poder Judiciário não poderá 

alcançar seus objetivos sem a necessária reforma dos Códigos de Processo Civil e Penal387. 

Por esse motivo é que se afigura importante a proposição de alterações legislativas que 

possam ajudar a equacionar a problemática da morosidade processual388. Essa luta por 

mudanças legais visando à aceleração processual vem sendo travada em todo o globo. 

Exemplo de legislação preocupada com a celeridade do processo é a que regula os 

procedimentos cíveis dentro da União Européia. Esse campo legislativo vem se 

desenvolvendo velozmente após o Tratado de Amsterdã de 1997. O que se iniciou com 

poucas normas derivadas de alguns tratados, tornou-se, em curto espaço de tempo, uma densa 

rede de decretos, diretivas e recomendações, visando à criação de um espaço uniforme de 

liberdade, segurança e direitos dentro da Comunidade Européia (em conformidade com o 

disposto no artigo 61 do Tratado da União Européia). Os novos atos da legislação européia 

foram concebidos, em sua maioria, como decretos diretamente aplicáveis389. A título 

ilustrativo, vale citar o Decreto nº 1206/2001 do Conselho da Europa, de 28 de maio de 2001, 

sobre a cooperação entre as Cortes dos Estados-membros no âmbito da coleta de provas em 

matéria civil e comercial. Os artigos 6º e 10 do referido decreto dispõem390:  

                                                           
385 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual (oitava série). São Paulo: Saraiva, 2004, p. 
10. 
386 VAZ, Paulo Afonso Brum. Reexame necessário no novo processo civil. Revista Direito Federal, Brasília, a. 
22, n. 78, out./dez. 2004, p. 261. 
387 GRINOVER, Ada Pellegrini. A necessária reforma infraconstitucional. In: TAVARES, André Ramos; 
LENZA, Pedro; ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora (coord.). Reforma do Judiciário analisada e comentada. 
São Paulo: Método, 2005, p. 518. 
388 Corroborando o afirmado, conferir WORLD BANK. Brazil Making Justice Count: Measuring and Improving 
Judicial Performance in Brazil. 2004, p. XVII-XIX, em que, após análises estatísticas e de outras fontes de 
informações, são sugeridas algumas modificações no sistema judiciário brasileiro, dentre as quais se inclui a 
necessidade de uma reforma do Código de Processo Civil. O estudo alerta que a lei processual brasileira é 
amplamente reconhecida, mesmo no Brasil, como muito complexa e muito permissiva com práticas dilatórias, e 
que a reforma não seria a única resposta, mas sim parte da equação, que possui também um importante 
componente cultural dos operadores do sistema. 
389 Cf. MAGNUS, Ulrich (ed.). Europäisches Zivilverfahrensrecht: Verordnungen, Richtlinien und 
Empfehlungen. München: Sellier – European Law Publishers, 2002, Vorwort (prefácio). 
390 MAGNUS, Ulrich (ed.). Europäisches Zivilverfahrensrecht: Verordnungen, Richtlinien und Empfehlungen. 
München: Sellier – European Law Publishers, 2002, p. 553-554 (tradução nossa). 
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Artigo 6º. Transmissão de requerimentos e outras comunicações 
Requerimentos e comunicações referentes a este Decreto serão transmitidos pelos 
meios mais rápidos possíveis, com os quais o Estado-membro requerido indicou 
poder aceitar. A transmissão pode ser realizada por quaisquer meios apropriados, 
desde que o documento recebido reflita de forma acurada o conteúdo do documento 
enviado e que toda a informação esteja legível. 
 
Artigo 10. Determinações gerais para a resolução do requerimento 
1. A Corte requerida deve executar o requerimento sem demora e, no máximo, em 
90 dias do recebimento do requerimento. 
Omissis.  
4. A Corte requerente pode solicitar à Corte requerida o uso de tecnologias de 
comunicação para a coleta de provas, em particular o uso de videoconferência e 
teleconferência. 
 

 A prescrição do artigo 6º serve ao objetivo de utilização, na maior amplitude possível, 

das modernas tecnologias de comunicação, para estimular uma resolução acelerada do 

requerimento [beschleunigte Erledigung des Rechtshilfeersuchens]391. O artigo 10, §1º 

fortalece, por meio da oferta de resolução imediata, combinada com a ordem clara de 90 dias 

de prazo, as exigências da Convenção de Haia sobre a obtenção de provas no estrangeiro em 

matéria civil ou comercial, cujo artigo 9º, §3º obriga392 a Corte requerida a uma resolução 

„veloz“ [„raschen“ Erledigung]393. Contudo, o Decreto nº 1206/2001 não prevê sanção para 

o desrespeito ao prazo de 90 dias. Entretanto, ainda ressai do mencionado decreto a 

possibilidade de o tribunal interessado, com base no art. 6º, §1º da Convenção Européia de 

Direitos Humanos (duração adequada do processo) [angemessene Verfahrensdauer], interpor 

uma reclamação perante a Corte Européia de Direitos Humanos394.  

Faz-se necessário registrar, em suma, que não há “fórmula mágica” ou remédio 

infalível para o problema da morosidade, bastando ver como são diversificadas as causas do 

                                                           
391 HEIN, Jan von. Verordnung (EG) Nr 1206/2001 des Rates vom 28.5.2001 über die Zusammenarbeit zwischen 
den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen (EG-
BewVO). In: RAUSCHER, Thomas (ed.). Europäisches Zivilprozeβrecht: Kommentar. München: Sellier – 
European Law Publishers, 2004, p. 917 (tradução nossa – grifos nos original). 
392 O art. 9º, §3º, da Convenção de Haia possui o seguinte teor: “A Letter of Request shall be executed 
expeditiously” (“Uma carta de requerimento deve ser executada de forma expedita”). Cf. o conteúdo integral da 
Convenção no site do Hague Conference on Private International Law. Disponível em: 
<http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=82>. Acesso em: 13 jun. 2007. 
393 Segundo o ensinamento de STADLER, in: FS Geiner 1292: ‘A resolução rápida não é mais uma mera norma 
programática’ [bloβer Programmsatz]. Apud HEIN, Jan von. Verordnung (EG) Nr 1206/2001 des Rates vom 
28.5.2001 über die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der 
Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen (EG-BewVO). In: RAUSCHER, Thomas (ed.). Europäisches 
Zivilprozeβrecht: Kommentar. München: Sellier – European Law Publishers, 2004, p. 924, nota 1 (tradução 
nossa). 
394 HEIN, Jan von. Verordnung (EG) Nr 1206/2001 des Rates vom 28.5.2001 über die Zusammenarbeit zwischen 
den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen (EG-
BewVO). In: RAUSCHER, Thomas (ed.). Europäisches Zivilprozeβrecht: Kommentar. München: Sellier – 
European Law Publishers, 2004, p. 924-925. 
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insatisfatório desempenho da máquina judiciária, para perceber quão ilusória é a esperança de 

quem aposta todas as fichas em um só ângulo da questão395. 

Não se pode deixar de buscar, entretanto, a concretização da “racionalização externa 

da Justiça” (reformas processuais), e de perseguir incessantemente a “racionalização interna 

da Justiça” (investimentos e aperfeiçoamentos com vistas à eficiência na gestão do serviço 

prestado pelo Poder Judiciário)396.  

Uma última advertência se faz necessária: todas as sugestões de aceleração propostas 

devem ser aplicadas também, no que for cabível, aos entes públicos, que são os maiores 

litigantes da Justiça brasileira, sob pena de inocuidade das medidas397. 

 

  

5.2. O desprestígio da primeira instância como uma das principais causas da 

demora na prestação jurisdicional 

 

 

A doutrina pátria indica o atual desprestígio da primeira instância do Poder Judiciário, 

cuja função estaria cada vez mais se resumindo à coleta de provas e à apresentação de simples 

opinativo sobre a matéria de direito398. José Rogério Cruz e Tucci chega a afirmar ser 

consabido que a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau “não ostenta valor algum”, fato 

decorrente da ampla recorribilidade das decisões, mesmo em questões exclusivamente de 

fato399. 

Em muitos sistemas jurídicos já se percebeu o papel fundamental da primeira 

instância. O ponto de partida da Reforma da ZPO de 2002, por exemplo, é o fortalecimento do 

juízo a quo e o restabelecimento de seu lugar de destaque como o momento central da 

                                                           
395 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual (oitava série). São Paulo: Saraiva, 2004, p. 6. 
396 Conceitos utilizados por PITSCHAS, R. Der Kampf um Art. 19 IV GG. In: ZRP, Heft 3, p. 96-103, 1998. 
Apud ARRUDA, Samuel Miranda. O Direito Fundamental à Razoável Duração do Processo. Brasília-DF: 
Brasília Jurídica, 2006, p. 111. 
397 A título ilustrativo, observe-se que 79% dos processos autuados no Supremo Tribunal Federal entre 1999 e 
2003 envolvem entes públicos federais (44% da Caixa Econômica Federal, 11,5% do INSS, 9,2% da União, 
8,2% dos Estados, 6% dos Municípios e 0,1% do Banco Central). Fonte: Diagnóstico do Poder Judiciário. 
Ministério da Justiça. 2004. P. 52. Disponível em: 
<http://www.mj.gov.br/reforma/pdf/publicacoes/diagnostico_web.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2006. 
398 LASPRO, Oreste Nestor de Souza. Duplo Grau de Jurisdição no Direito Processual Civil. Coleção 
Estudos de Direito de Processo Enrico Tullio Liebman, v. 33. São Paulo: RT, 1995, p. 115. 
399 TUCCI, José Rogério Cruz e. O judiciário e os principais fatores de lentidão da justiça. Revista do 
Advogado, n. 56, set. 99, p. 78. 
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prestação jurisdicional400. A consecução dessa meta implica melhorar o processo em geral e 

resulta no descongestionamento das instâncias de alçada e dos tribunais superiores401. 

Algumas das principais causas do referido desprestígio e da duração excessiva do 

processo são o excesso de recursos e a ampla possibilidade de sua interposição, além do alto 

grau de ineficácia dos comandos emitidos pelo juízo de primeiro grau. 

O Ministro Domingos Franciulli Netto, citando Dínio de Santis Garcia, informa que, 

no Brasil, tal qual se dá na Itália, ocorre uma profunda desvalorização do juízo de primeiro 

grau, com a conexa glorificação dos juízos recursais, e que:  

 
A primeira instância não é mais que uma ante-sala em que se espera, 
impacientemente, o momento em que se possa interpor a apelação e, em 
conseqüência, levar a causa à segunda instância. Daí a saturação dos tribunais e a 
conseqüente morosidade dos julgamentos.402 
 

O emprego do recurso e a demora em seu julgamento também podem ser causa de o 

vencedor em ambos os graus vir a obter menos do que ‘exatamente aquilo que ele tenha 

direito de conseguir’ – na tradicional expressão chiovendiana –, pois no espaço de tempo 

entre a prolatação da sentença e o trânsito em julgado pode transcorrer longo período, durante 

o qual o retardamento no início da execução do julgado priva o vencedor de auferir, ou 

recuperar, o proveito que lhe foi assegurado403. 

Há doutrinadores, entretanto, que se manifestam pela manutenção dos recursos tal 

como previstos no CPC, apesar de concluírem não haver garantia constitucional de duplo grau 

de jurisdição e ser possível a restrição do seu cabimento. Filiando-se a esse entendimento, 

Antônio César Caúla Reis defende que não é verdadeira a relação comumente feita entre o 

exercício da faculdade recursal e a efetividade do processo404. 

Porém, tal posicionamento não vem sendo corroborado pelas diversas pesquisas 

levadas a cabo em todo o mundo sobre o tema. Com efeito, a conclusão geralmente atingida é 

                                                           
400 WALTER, Gerhard. The german civil procedure Reform Act 2002: much ado about nothing? In: Studi di 
Diritto Processuale Civile in onore di Giuseppe Tarzia. Tomo I. Milano: Giuffrè, 2005, p. 795-796. 
401 RAGONE, Álvaro J. D. Pérez. La reforma del proceso civil alemán 2002. In: MARINONI, Luiz Guilherme 
(coord.). Estudos de Direito Processual Civil: homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. São 
Paulo: RT, 2005, p. 740. 
402 NETTO, Domingos Franciulli. A prestação jurisdicional na era dos direitos. Palestra proferida na “III 
Semana de Estudos” do curso de Direito do Instituto Superior de Ciências Aplicadas – ISCA, no Teatro Vitória, 
em Limeira, Estado de São Paulo, aos 9 de agosto de 2002. P. 4. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.gov.br/dspace/bitstream/2011/235/4/A_Presta%C3%A7%C3%A3o_Jurisdicional_na+_Era.pdf>
. Acesso em: 01 out. 2006. 
403 ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Novas tendências da execução provisória. Revista de Processo, a. 23, v. 
90, RT, abr./jun. 1998, p. 61. 
404 REIS, Antônio César Caúla. O falso conflito entre a efetividade do processo e o exercício da faculdade 
recursal: três proposições em torno dos recursos com vistas a contribuir para a efetividade do processo. 
Monografia final apresentada no curso de pós-graduação em Direito Processual Civil da UFPE, como requisito 
para obtenção do grau de especialista. Recife: jun. 2000, p. 2-4. 
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que, para se combater a lentidão da marcha processual, afigura-se imprescindível a 

confrontação direta com o sistema recursal vigente. Nesse sentido, pugna-se por uma 

modificação legislativa profunda no sistema recursal brasileiro, que atualmente inviabiliza, de 

forma contundente e clara, a velocidade na realização do direito405. A esse respeito, Ivo 

Dantas afirma que, para que a garantia constitucional da razoável duração do processo tenha 

efetividade, inúmeras alterações na legislação infraconstitucional terão de ser feitas, sobretudo 

no âmbito dos recursos processuais406. O concernimento com o assunto pode ser percebido de 

forma inequívoca em inúmeros estudos e relatórios elaborados a pedido de diversos Estados 

na atualidade407. 

Afora isso, mirando o direito estrangeiro, observamos um intenso movimento 

reformista na legislação processual, máxime na seara recursal. Dissertando acerca das 

mudanças fundamentais do direito recursal alemão após a reforma da ZPO, Rolf Meyke e 

Kerstin Diercks-Harms afirmam que, com apoio na Lei de Reforma do Código de Processo 

Civil, vigente a partir de 01/01/2002, o legislador procedeu não apenas a pequenas correções, 

mas sim a uma reestruturação fundamental do direito processual civil. O juízo de entrada, ou 

seja, o Amtsgericht e o Landsgericht, “não deve mais ser algo como uma estação de passagem 

para as próximas instâncias. A posição do juízo de entrada é por meio disso fortalecida, pois a 

passagem para a próxima instância para o sucumbente foi dificultada”408. 

                                                           
405 ZÉFIRO, Gabriel de Oliveira. O Direito à Razoável Duração da Demanda. In: ANDRADE, André Gustavo 
Corrêa de (org.). A Constitucionalização do Direito: a Constituição como Locus da Hermenêutica Jurídica. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 380. 
406 DANTAS, Ivo. Constituição e Processo. Curitiba: Juruá, 2007, p. 358. 
407 A título ilustrativo, confiram-se os seguintes trabalhos: 1) na Alemanha – Änderungsvorschläge zum 
Zivilprozeβreformgesetz. ZPO/GVG-Ausschuss der Bundesrechtsanwaltskammer, April 2003. Disponível em: 
<http://www.brak.de/seiten/pdf/Stellungnahmen/aenderungsvorschl_zporeformgesetz.pdf>. Acesso em: 03 out. 
2005; 2) em Portugal – Avaliação do sistema de recursos em processo civil e em processo penal. Ministério da 
Justiça. Gabinete de Política Legislativa e Planejamento. Relatório de maio de 2005. Disponível em: 
<http://www.gplp.mj.pt/home/conferencias/SistemaRecursos/RelatrioFinal20050512.pdf>. Acesso em: 23 nov. 
2005; 3) na Comunidade Européia – European Judicial Systems 2002. Facts and figures on the basis of a survey 
conducted in 40 Council of Europe Member Status. Strasbourg: december/2004. Elaborado pela European 
Comission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). Disponível em: 
<http://www.gplp.mj.pt/home/planeamento/cepej/relatorioENG.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2005. 
408 No original: “sollen nicht länger so etwas wie eine Durchgangsstation zu den nächsten Instanzen sein. Die 
Position des Eingangsgerichts wird dadurch gestärkt, dass der Zugang zur nächsten Instanz für den oder die 
Unterlegenen erschwert wird”. MEYKE, Rolf e DIERCKS-HARMS, Kerstin. Berufung/Revision/Beschwerde 
im Zivilverfahren, Prozessrecht und -taktik. Berlin: BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag, 2005, p. 1. Sobre o 
tema de alterações no sistema recursal alemão, não se pode deixar de ler as “Sugestões de Alterações da Lei de 
Reforma do Processo Civil” da Câmara Federal dos Advogados da Alemanha. Cf. Änderungsvorschläge zum 
Zivilprozessreformgesetz. ZPO/GVG-Ausschuss der Bundesrechtsanwaltskammer, April 2003. Disponível em: 
<http://www.brak.de/seiten/pdf/Stellungnahmen/aenderungsvorschl_zporeformgesetz.pdf>. Acesso em: 03 out. 
2005. 
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Acerca da reforma dos recursos na Espanha – cujo “leitmotiv inmediato es acabar con 

la tardanza de la Justicia”409 –, especialmente sobre as modificações no “recurso de 

casación” no âmbito penal e a “Ley de Enjuiciamiento Criminal”, de suma importância 

conferir-se a coletânea “Las reformas procesales”, publicada pelo Consejo General del Poder 

Judicial de Madrid, especialmente o capítulo escrito por Luis-Román Puerta410. 

O movimento de alterações legislativas também atingiu, por exemplo, o Japão, com 

modificações inclusive no sistema recursal. Afirma-se que as últimas emendas no 

ordenamento jurídico japonês elevaram a jurisdição de 300.000 para 600.000 ienes, para o 

muito popular procedimento expedito (comumente com duração de um dia [usually one-day 

procedure]), sem apelações e, por essa razão, mais direcionado à justiça substantiva 

(grifos nossos)411. 

Para ilustrar o quanto a preocupação com a falta de eficácia dos decisórios judiciais é 

antiga, colaciona-se peroração de Sócrates, que já admoestava os cidadãos atenienses sobre os 

perigos da ausência de efetividade da prestação jurisdicional: “¿Te parece posible que 

subsista sin arruinarse aquella ciudad en la que las sentencias pronunciadas nada pueden, 

sino que son despojadas de su autoridad y destruidas por los particulares?412”. 

Por fim, a mesma preocupação transparece de forma patente no pensamento do 

Ministro Humberto Gomes de Barros, do Superior Tribunal de Justiça:  

 
Acredito que o esboço daria efetiva conseqüência à regra expressa no art. 463 do 
Código de Processo Civil, segundo a qual, a função jurisdicional termina com a 
expedição da sentença. Adotadas as alterações propostas, a decisão judicial passaria 
a traduzir verdadeira prestação jurisdicional que, encerrando a lide, criaria vínculo 
de submissão entre o Estado e a parte sucumbente. O derrotado passaria a dever 
obediência à ordem judicial. 
Corolário do dever de obediência seria a imposição de penas cíveis e criminais, pela 
desobediência à sentença judicial.413 
 

                                                           
409 PENALVA, Ernesto Pedraz. Acerca del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos 
(L 38/2002, de 24 de octubre). In: MONTALVO, José Antonio Choclán (director). Las reformas procesales. 
Estudios de Derecho Judicial n. 58. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2004, p. 244-245. 
410 PUERTA, Luis-Román. La segunda instancia penal y el recurso de unificación de doctrina. Perspectivas de 
futuro. In: MONTALVO, José Antonio Choclán (director). Las reformas procesales. Estudios de Derecho 
Judicial n. 58. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2004, p. 40-47. 
411 Sobre o ponto, vide NOTTAGE, Luke. Civil Procedure Reforms in Japan: The Latest Round. Ritsumeikan 
Law Review, n. 22, p. 81-86, 2005. Disponível em:  
<http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/rlr22/NOTTAGE.pdf>. Acesso em: 2 dez. 2006; e OTA, Shozo. 
Reform of Civil Procedure in Japan. The American Journal of Comparative Law, volume XLIX, number 4, p. 
561-583, fall 2001. 
412 Cf. PLATÃO. Críton. Trad. por Maria Rico Gómez. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994, p. 
13 (50b), apud RIBEIRO, Darci Guimarães. A garantia constitucional do postulado da efetividade desde o 
prisma das sentenças mandamentais. Genesis - Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, n. 38, out./dez. 
2005, p. 657. 
413 BARROS, Humberto Gomes de. In: Propostas da Comissão de Altos Estudos da Justiça Federal. Brasília-
DF: Conselho da Justiça Federal.  V. 1, p. 9-10. 
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A questão será aprofundada no próximo item, por meio de um exame das estatísticas 

hodiernamente disponíveis. 

 

 

5.3. O diagnóstico baseado em estatísticas 

 

 

A cultura brasileira não é plenamente consciente da importância da formulação e do 

exame de dados estatísticos. Na área jurídica não é diferente414. Existem apenas alguns bancos 

de dados relativamente completos e confiáveis, dentre outros, o Banco Nacional de Dados do 

Poder Judiciário (BNDPJ), acessível no sítio eletrônico do STF (www.stf.gov.br), o projeto 

“Justiça em Números”, disponível no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.gov.br), e o banco estatístico do Conselho da Justiça Federal, sobre ações com 

trâmite na Justiça Federal (em http://www.cjf.gov.br/atlas/atlas.htm)415. Contudo, as bases de 

dados referidas não são completas e também não levam em conta alguns critérios 

interessantes, como, por exemplo, saber quais são as matérias que mais ocasionam o 

congestionamento dos órgãos jurisdicionais e qual o tempo de tramitação em cada instância e 

em cada fase processual416.  

                                                           
414 A carência de dados estatísticos com relação do funcionamento da Justiça, contudo, não é exclusividade 
brasileira. O professor holandês, Van Rhee, da Universidade de Maastricht, reclama que “o estudo das causas da 
dilação indevida nas lides cíveis não é um tópico fácil. Os dados empíricos freqüentemente não estão 
disponíveis” (tradução nossa). Apud MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual (nona 
série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 368, nota 1. Não se pode negar, contudo, que os países desenvolvidos estão 
alguns passos à frente do Brasil nessa matéria. Exemplo disso é um interessantíssimo estudo realizado em 
Portugal, em que os autores, baseados em estatísticas, buscam desvendar os problemas e as soluções da prestação 
jurisdicional no país: SANTOS, Boaventura de Sousa, MARQUES, Maria Manuel Leitão, PEDROSO, João e 
FERREIRA, Pedro Lopes. Os Tribunais nas Sociedades Contemporâneas: o caso português. 2. ed. Porto: 
Afrontamento, 1996.  
415 Outra fonte de dados estatísticos bastante interessante encontra-se em: Subsídios para a ampliação do 
número de Juízos Federais. Conselho da Justiça Federal e Centro de Estudos Judiciários. Série Pesquisas do 
CEJ, v. 13. Brasília-DF: CJF, 2005, com a ressalva de que se trata apenas dos órgãos de primeira instância da 
Justiça Federal. 
416 Ínfima também no Brasil a presença de estudos doutrinários focados na produção e análise de dados 
estatísticos, ao contrário do que comumente ocorre em outros países – a título exemplificativo, confiram-se: 
VIGORITI, Vincenzo. Notas sobre o custo e a duração do processo civil na Itália. Revista de Processo, v. 43. 
São Paulo: RT, jul./set. 1986; OTA, Shozo. Reform of Civil Procedure in Japan. The American Journal of 
Comparative Law, volume XLIX, number 4, fall 2001; NOTTAGE, Luke. Civil Procedure Reforms in Japan: 
The Latest Round. Ritsumeikan Law Review, n. 22, p. 81-86, 2005. Disponível em: 
<http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/rlr22/NOTTAGE.pdf>. Acesso em: 2 dez. 2006. Uma honrosa 
exceção é o trabalho realizado entre 1986 e 1990, no Rio de Janeiro, pelos professores e desembargadores José 
Carlos Barbosa Moreira e Felippe Augusto de Miranda Rosa, em que se buscou um diagnóstico da realidade, 
com vistas ao conhecimento efetivo e com a resultante possibilidade de planejar, com dados concretos, as 
medidas destinadas a superar as deficiências constatadas. Cf. Duração dos processos: discurso e realidade – 
Projeto de auto-análise do Poder Judiciário. In: Justiça: Promessa e Realidade: o acesso à justiça em países 
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O excelente estudo "Brazil Making Justice Count: Measuring and Improving Judicial 

Performance in Brazil”, promovido pelo Banco Mundial em 2004, identifica três níveis de 

dados para aferição da performance de instituições judiciais: 1) o gerenciamento de casos – 

utilizado para ajudar o juiz ou corte a verificar o andamento do seu próprio trabalho; 2) 

estatística de produtividade individual – agrega os dados recebidos da unidade de trabalho, 

para controle da adequação da sua performance em comparação com outras unidades; 3) 

estatística de performance organizacional – agrega os dados recebidos de todas as unidades de 

trabalho, para determinar como a organização como um todo está respondendo à demanda, 

identificar áreas problemáticas e indicar remédios417. 

Referido estudo constatou que se faz imprescindível um aperfeiçoamento das 

estatísticas de terceiro nível no Brasil, para que possam servir ao objetivo de identificar 

problemas e suas causas, analisar mudanças de padrões, adequação da resposta organizacional 

e desenvolver propostas de reformas. Alerta a pesquisa sobre a necessidade de estatísticas de 

âmbito nacional, indicando como exemplos disso o BNDPJ do Supremo Tribunal Federal, o 

sistema de estatísticas da Justiça do Trabalho e a tentativa do Conselho da Justiça Federal em 

padronizar a entrada e agregação de dados em todas as Cortes federais418-419. 

O exame de dados estatísticos deve ser a base de toda ação administrativa. Não se 

concebe modernamente o exercício responsável de uma atividade de gestão de pessoas e 

serviços sem planejamento. Na administração de empresas cunhou-se a sigla PDCA, 

correspondente às iniciais das palavras inglesas – Plan, Do, Check, Act (Planejar, Fazer, 

Checar, Agir). A metodologia do PDCA, plenamente aplicável na administração de um órgão 

judicial, consiste em seis passos: 

 
PLANEJAR: Passo 1: identificar o problema; Passo 2: analisar o problema. FAZER: 
Passo 3: desenvolver soluções; Passo 4: implementar a solução. CHECAR: Passo 5: 
avaliar os resultados. Atingiu-se o objetivo desejado? Se SIM, vá para o passo 6. Se 

                                                                                                                                                                                     
ibero-americanos (organizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB). Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1996, p. 379-402. 
417 WORLD BANK. Brazil Making Justice Count: Measuring and Improving Judicial Performance in Brazil. 
2004, p. III. 
418 WORLD BANK. Brazil Making Justice Count: Measuring and Improving Judicial Performance in Brazil. 
2004, p. IV. O estudo não descura de criticar, contudo, a incompletude e a falta de detalhes essenciais dos 
referidos bancos de dados.  
419 O Conselho da Justiça Federal vem avançando a passos largos nesse esforço de padronização. Nesse sentido, 
o Comitê Gestor das Tabelas Processuais da Justiça Federal (COGETAB) elaborou diversas tabelas, dentre elas a 
Tabela Única de Assuntos da Distribuição Processual, a Tabela Única de Petições (TUP), a Tabela Única de 
Classes (TUC) e a Tabela Única de Movimentação Processual da Justiça Federal (TUMP). O objetivo primordial 
dessa padronização consiste em dotar a Justiça Federal de dados estatísticos cada vez mais confiáveis. Cf.: 
Justiça Federal terá Tabela Única de Petições. Site do Conselho da Justiça Federal. Disponível em: 
<http://www.jf.gov.br/portal/publicacao/engine.wsp?tmp.area=83&tmp.texto=12406>. Acesso em: 08 abr. 2008.  
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NÃO, volte ao passo 1. AGIR: Passo 6: padronizar a solução (e capitalizar as novas 
oportunidades). (tradução nossa)420  
 

Portanto, faz-se necessária a produção urgente de dados estatísticos que reflitam com 

maior fidelidade a situação atual do Poder Judiciário. Não se pode confiar em juízos baseados 

em meras impressões pessoais colhidas na experiência de cada jurista, porquanto tal 

experiência varia bastante de caso a caso, além de sujeitar-se à interpretação subjetiva de cada 

um. 

O multicitado estudo "Brazil Making Justice Count: Measuring and Improving 

Judicial Performance in Brazil” noticia que o Brasil está atualmente enfrentando uma crise 

judicial, mas a maioria das discussões sobre os problemas correlatos (demora, 

congestionamento, custos, falta de acesso, corrupção), suas causas e remédios é baseada 

principalmente em relatos pessoais, sabedoria comum e opiniões de especialistas. As 

experiências em outros lugares sugerem que reformas baseadas “naquilo que pensamos que 

sabemos”, o que os brasileiros chamam de “achismo”, podem provocar o gasto de recursos e 

levar a resultados contraprodutivos421. Deve ser enfatizada, portanto, a necessidade de se 

perseguir a elaboração de investigações sobre a demora do processo com embasamento em 

dados estatísticos confiáveis, o que permitiria a formulação de diagnósticos com um suporte 

empírico, analítico e científico422.   

Com a aprovação da Reforma do Judiciário, os legisladores demonstraram 

preocupação com essa questão, tendo designado no art. 103-B, §4º, VI e VII, que o Conselho 

Nacional de Justiça passe a elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e 

sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário, e 

também um relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação 

                                                           
420 No original: “PLAN: Step 1: Identify The Problem; Step 2: Analyze The Problem;DO: Step 3: Develop 
Solutions; Step 4: Implement a Solution; CHECK: Step 5: Evaluate The Results. Achieved the Desired Goal?  If 
YES, go to Step 6. If NO, go back to Step 1. ACT: Step 6: Standardize The Solution (and Capitalize on New 
Opportunities). Disponível em: 
<http://www.isixsigma.com/offsite.asp?A=Fr&Url=http://quality.enr.state.nc.us/tools/pdca.htm>. Acesso em: 15 
jul. 2007. 
421 WORLD BANK. Brazil Making Justice Count: Measuring and Improving Judicial Performance in Brazil. 
2004, p. II. 
422 De fato, uma boa reforma deve ser sempre precedida do emprego de estatísticas, a fim de possibilitar um 
diagnóstico da situação, não se podendo esquecer, ainda, o uso de dados estatísticos para monitorar os efeitos da 
modificação legislativa, sem o que se torna impossível fazer qualquer assertiva sobre o resultado positivo ou 
negativo da referida inovação. Do modo como as coisas são comumente feitas no Brasil, não se sabe, ocorre o 
mesmo que acontece com alguém que esteja batendo um prego em um quarto escuro: não sabe onde bater o 
prego, e, após fazê-lo às cegas, não sabe como ficou o resultado da obra.  Nesse exato sentido, cf: GUERRA 
FILHO, Willis Santiago. Notas sobre algumas recentes inovações no perfil constitucional do Poder Judiciário. 
In: TAVARES, André Ramos; LENZA, Pedro; ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora (coord.). Reforma do 
Judiciário analisada e comentada. São Paulo: Método, 2005, p. 24; MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas 
de direito processual (oitava série). São Paulo: Saraiva, 2004, p. 10-12; MOREIRA, José Carlos Barbosa. 
Temas de direito processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 367-369. 
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do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, devendo tal relatório integrar 

mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, 

por ocasião da abertura da sessão legislativa. Tal fato nos faz esperar a chegada de bases de 

dados mais confiáveis, que possam contribuir para a desejada aceleração processual.  

Com o estudo “Justiça em Números”, foram dados os primeiros passos para a 

construção de um Sistema Nacional de Estatísticas Judiciais. Entre os indicadores propostos, 

foram indicados alguns que deverão compor uma planilha resumida de indicadores da Justiça: 

a) indicadores estruturais: - Despesa da justiça por habitante; -Despesa da justiça por 

processos em tramitação; - Número de habitantes por magistrado; - Número de casos novos 

por magistrado; - Carga de trabalho por magistrado; b) indicadores processuais: - Taxa de 

congestionamento; - Tempo de tramitação nas diversas instâncias; c) indicadores referentes ao 

acesso à Justiça: - Gasto com assistência gratuita; d) indicadores referentes a planejamento e 

gestão: - Tempo médio de tramitação nas diversas etapas; e) indicadores de opinião: - 

Experiência com a Justiça; - Satisfação com a Justiça423. 

As conclusões do estudo do Banco Mundial demonstram que o estado das estatísticas 

é atualmente deplorável. Além disso, embora agências individuais e cortes possam fazer isso 

isoladamente, a abordagem mais desejável é o esforço coordenado, com a centralização dos 

bancos de dados, permitindo comparações entre os diferentes órgãos jurisdicionais. É 

necessário um comum acordo sobre as categorias de classificação dos dados (tabelas), uma 

habilidade para capturar mais detalhes do que ocorre hodiernamente, e mecanismos para 

instruir os operadores das estatísticas para seu uso e para checar a performance em sua 

aplicação. As estatísticas atuais deixam muito a desejar, mas, como demonstrado na pesquisa 

em liça, muito mais pode ser imediatamente feito com elas424.  

Podem ser extraídas algumas conclusões dos dados estatísticos divulgados no BNDPJ. 

Percebe-se que o número de processos recebidos no STF passou de 18.564 em 1990, para 

105.307 em 2000 (chegando a 127.535 em 2006), enquanto o número de processos julgados 

no mesmo período aumentou de 16.449 a 86.138 (chegando a 124.046 em 2006)425. No STJ, o 

número de processos recebidos variou entre 14.087 e 150.738, entre 1990 e 2000 (chegando a 

216.493 em 2003), enquanto o número de processos julgados no mesmo período elevou-se de 

                                                           
423 Cf. Justiça em Números: Relatórios dos Indicadores da UNB, p. 31-32. Disponível em: 
<http://www.stf.gov.br/seminario/pdf/relatorio_indicadores.pdf>. Acesso em: 03 mar. 2006.  
424 WORLD BANK. Brazil Making Justice Count: Measuring and Improving Judicial Performance in Brazil. 
2004, p. 115. 
425 Note-se que o BNDPJ (no site www.stf.gov.br) permite consultar os gráficos representativos dos dados 
referentes ao STF, situação em que fica mais clara a dramaticidade do problema naquela corte. 
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11.742 para 154.164 (chegando a 216.999 em 2003)426. Além disso, cabe destacar que a 

imensa maioria desses processos consiste em recursos oriundos das instâncias inferiores, 

sendo que, em 1997, por exemplo, 97,3% (noventa e sete vírgula três por cento) da carga do 

Excelso Pretório era composta de agravos de instrumento e recursos extraordinários, existindo 

porcentagem semelhantes de agravos e recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça427.  

Prosseguindo na análise do BNDPJ, no Tribunal Superior do Trabalho, o número de 

processos autuados passou de 20.276 em 1990, para 125.373 em 2000, enquanto o de 

processos solucionados variou entre 20.473 e 98.748 no mesmo espaço de tempo. Nos 

Tribunais Regionais Federais, por sua vez, o número de processos recebidos era de 122.017 

em 1990, e de 591.887 em 2000, enquanto o de processos julgados variou entre 89.335 e 

451.771 no mesmo período428. Nos Tribunais de Justiça, a quantidade de processos recebidos 

era de 125.388 em 1990, e de 545.451 em 2000 (atingindo a marca de 863.173 em 2003), 

enquanto a de processos julgados variou entre 114.237 e 410.320 no mesmo período 

(chegando a 679.832 em 2003). A soma dos processos recebidos pelos Tribunais de Justiça, 

Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Alçada e Tribunais Regionais do Trabalho passou 

de 538.963 em 1990, para 1.799.288 em 2000, enquanto o número de julgamentos variou 

entre 465.159 e 1.457.022 no mesmo espaço de tempo. 

Conclui-se, portanto, que, apesar de ser inolvidável o crescimento do número de 

julgamentos proferidos nos Tribunais, tal aumento não chega nem perto da elevação drástica 

da quantidade de recursos interpostos, o que gera congestionamento nas Cortes de Justiça, 

absolutamente sobrecarregadas. É o que constatou também o estudo do Banco Mundial, 

segundo o qual os recursos para as últimas instâncias, STF, STJ e TST, aumentaram 

dramaticamente nos últimos anos, e, a despeito do aumento da produtividade, produziram 

mais acúmulo e demora429. 

                                                           
426 O interesse da análise do número de processos distribuídos e julgados reside, principalmente, no fato de 
através deles se poder calcular um índice de eficiência para os tribunais como um todo. Por meio do cotejo 
desses números é que se pode aquilatar a capacidade do Poder Judiciário de responder em tempo razoável às 
demandas que lhe são propostas. Nesse sentido, confira-se: SANTOS, Boaventura de Sousa, MARQUES, Maria 
Manuel Leitão, PEDROSO, João e FERREIRA, Pedro Lopes. Os Tribunais nas Sociedades Contemporâneas: 
o caso português. 2. ed. Porto: Afrontamento, 1996, p. 114. 
427 WORLD BANK. Brazil Making Justice Count: Measuring and Improving Judicial Performance in Brazil. 
2004, p. 58 e 68-69. 
428 Os endereços a seguir - onde se encontra o Atlas da Justiça Federal -, permitem a consulta a gráficos que 
ilustram, ao longo dos anos, a disparidade existente entre o número de processos distribuídos e julgados pelos 
Tribunais Regionais Federais, com possibilidade de visualização da média de processos distribuídos e julgados 
em proporção ao número de Desembargadores Federais (vide 
<http://www.cjf.gov.br/atlas/Internet/MPTRFsGraficos.htm> e 
<http://www.cjf.gov.br/atlas/Internet/MPTRFEVOLGraficos.htm>). 
429 WORLD BANK. Brazil Making Justice Count: Measuring and Improving Judicial Performance in Brazil. 
2004, p. 119. 
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O estudo do Banco Mundial aponta, ainda, o expressivo aumento do número de 

recursos em trâmite nos Tribunais Regionais do Trabalho430. Expressivo aumento do número 

de recursos nos Tribunais de Justiça; enquanto o número de julgamentos e arquivamentos na 

primeira instância aumentou três vezes entre 1990 e 2002, a taxa de apelação elevou-se em 

seis vezes no mesmo período. Apesar disso, a taxa de recorribilidade na seara estadual é bem 

inferior do que na federal, e as cortes federais geralmente possuem uma carga de recursos 

maior do que as estaduais431. 

Atente-se para o fato de que o expressivo aumento do número de demandas em  

tramitação não foi acompanhado de um acréscimo proporcional de magistrados, sendo que, na 

primeira década de vigência da Constituição Federal de 1988, os processos em curso no país 

aumentaram dez vezes, ao passo em que o número de juízes sequer dobrou432. 

Resta claro que uma alta e crescente taxa de apelações está aumentando o tempo até o 

término do processo. Aqui novamente o governo representa um papel maior, dada a sua 

política de recorrer em grande proporção contra os julgamentos desfavoráveis. Mas 

dificilmente ele é o único culpado. A generosa política de recursos e os múltiplos recursos que 

podem ser interpostos em um simples caso são usados por litigantes oportunistas, e são a 

maior parte das estratégias dos empregadores nas Cortes Trabalhistas, para encorajar acordos 

extrajudiciais menos custosos433. 

Como os orçamentos do Poder Judiciário já são altos para padrões universais, segundo 

apontado pelo estudo em questão, a única outra solução é restringir a demanda, especialmente 

aquela relacionada aos recursos e à litigância do governo434. Em suma, uma diminuição dessa 

imensa carga recursal permitiria aos Tribunais Superiores o julgamento mais acurado das 

ações originárias de suma importância, como ADINs, ADCs, ações penais originárias, dentre 

outras. É justamente com essa preocupação que Friedrich Müller elenca, como uma das metas 

para a reforma do Poder Judiciário no Brasil, a necessidade de reduzir drasticamente o volume 

de processos do STF, do STJ, e dos demais tribunais superiores. No ponto, o professor alemão 

chama atenção para o excesso de litigiosidade recursal, que obriga a uma reconfiguração do 

                                                           
430 WORLD BANK. Op. cit., p. 71-72. 
431 WORLD BANK. Op. cit., p. 80-81. 
432 DIAS, Rogério A. Correia. A demora da prestação jurisdicional. Revista dos Tribunais, a. 90, v. 789, São 
Paulo: RT, jul. 2001, p. 60, nota 37. 
433 WORLD BANK. Brazil Making Justice Count: Measuring and Improving Judicial Performance in Brazil. 
2004, p. 111. 
434 WORLD BANK. Op. cit., p. 111. 
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sistema recursal brasileiro, propondo que se restrinja a extrema facilidade com que são 

acessados os tribunais superiores435.  

Ademais, segundo o estudo do Banco Mundial, não ter que litigar em um recurso 

reduz os custos legais, e o menor congestionamento deveria ceder mais espaço para os 

demandantes em outros tipos de conflito436. 

O primeiro estudo do Banco Mundial no Brasil constatou, por exemplo, que os 

mandados de segurança eram decididos rapidamente na primeira instância, mas 

inevitavelmente há o recurso da parte sucumbente (freqüentemente o governo) para levar o 

processo por todo o itinerário em direção à Suprema Corte [“all the way to the Supreme 

Court”] 437. 

Nos comentários manifestados sobre o projeto Justiça em Números, a Associação dos 

Juízes Federais – AJUFE formulou algumas propostas, dentre as quais destacamos: - o fim 

dos privilégios processuais (art. 188 e 475 CPC); - a alteração da Lei de Execuções Fiscais, 

conforme anteprojeto de Lei elaborado por comissão constituída pelo Conselho da Justiça 

Federal - CJF; - a responsabilização dos atores judiciais pela litigância temerária; - a alteração 

do sistema recursal, reduzindo o número de recursos438. 

No que se refere à Justiça Federal, a carga de trabalho no 2º grau é maior do que no 1º 

grau, em todas as Regiões, cerca de 1,5 (um e meia) vezes, ou seja, uma carga 50% (cinqüenta 

por cento) mais elevada439. A média de carga de trabalho no primeiro grau da Justiça Federal 

foi de 6.505 (2003), 5.222 (2004) e 4.523 (2005), e na segunda instância de 10.070 (2003), 

9.571 (2004) e 23.321 (2005)440. 

Um indicador de suma importância para a análise de eficiência do Poder Judiciário é 

o tempo de tramitação do processo nas diversas instâncias da Justiça. Segundo o Relatório das 

                                                           
435 MÜLLER, Friedrich. Dez propostas para a reforma do Judiciário na República Federativa do Brasil. Revista 
do Instituto de Hermenêutica Jurídica, v. 1, n. 3, Porto Alegre: Instituto de Hermenêutica Jurídica, 2005, p. 27 
e 30.  
436 WORLD BANK. Brazil Making Justice Count: Measuring and Improving Judicial Performance in Brazil. 
2004, p. 126. 
437 WORLD BANK. Brazil Making Justice Count: Measuring and Improving Judicial Performance in Brazil. 
2004, p. 112. 
438 Conferir os “Indicadores da Justiça Federal – Comentários da Associação dos Juízes Federais - AJUFE”, p. 
11. Disponível em: <http://www.stf.gov.br/seminario/pdf/comentario_maurique.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2005.  
439 Cf. Justiça em Números: Indicadores Estatísticos da Justiça Federal, p. 15-16 e 18. Disponível em: 
<http://www.stf.gov.br/seminario/pdf/federal.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2006. A carga de trabalho é obtida 
somando-se casos novos, casos pendentes de julgamento e processos em execução, e dividindo-se o resultado 
pelo número de magistrados em exercício na unidade jurisdicional. 
440 Consoante dados obtidos no site do Conselho Nacional de Justiça, em 
<http://www.cnj.gov.br/images/stories/docs_cnj/relatorios/justica_numeros_2003.pdf>, 
<http://www.cnj.gov.br/images/stories/docs_cnj/relatorios/justica_numeros_2004.pdf> e 
<http://www.cnj.gov.br/images/stories/docs_cnj/relatorios/justica_numero_2005.pdf>. 
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pesquisas da UNB, os processos passam bem mais tempo no STF, STJ e nas Cortes de 2º grau 

do que na 1ª instância441. 

Conclui-se, destarte, que a parte mais demorada do processo é nos tribunais (de 

apelação e nos superiores), onde tramita por bem mais tempo do que na primeira instância. 

Atente-se que o trâmite no juízo a quo deveria, em tese, demandar maior duração, uma vez 

que é onde se dá a colheita de prova (perícias, prova testemunhal etc.) e dos diversos 

incidentes processuais (impugnações, exceções, juntada de novos documentos etc.) e 

manifestações das partes; aos tribunais fica reservado o julgamento do recurso. Esse 

fenômeno decorre do excesso do manejo de recursos e demonstra a necessidade urgente de 

um estudo propositivo com o intuito de tornar mais efetiva a sentença proferida no primeiro 

grau.  

 

 

5.4. Efeito meramente devolutivo como regra geral nas apelações 

 

 

 Na sistemática atual, a apelação suspende, em regra, os efeitos da sentença recorrida. 

Tal fato demonstra uma desvalorização do juízo de primeiro grau e uma supervalorização dos 

juízos recursais, figurando o magistrado a quo como mero preparador, uma espécie de ante-

sala, em que se aguarda o momento de interpor o apelo para levar o processo à instância 

superior. Isso gera um acúmulo de processos nos tribunais, com a conseqüente morosidade no 

andamento dos feitos. Em virtude disso, diversos doutrinadores, dentre eles, Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, Carlos Mário da Silva Velloso e José Rogério Cruz e Tucci, pugnam pela 

correção desse equívoco, atribuindo-se, como regra, exeqüibilidade provisória à sentença, tal 

como ocorre nas sistemáticas processuais italiana, alemã e portuguesa442. 

Não se pode olvidar a existência de doutrinadores com posição oposta, pugnando pela 

manutenção do efeito suspensivo como regra no recurso de apelação. Sob esse prisma, Sérgio 

Bermudes entende que o efeito suspensivo dos recursos realiza o princípio do duplo grau de 

jurisdição na sua plenitude:  

                                                           
441 Relatório das pesquisas da UNB, p. 38. Disponível em: <http://www.stf.gov.br/seminario/pdf/dataunb.pdf>. 
Acesso em: 15 maio 2006. A esse respeito, consulte-se o quadro constante do Relatório dos indicadores da UNB, 
p. 29. Disponível em : <http://www.stf.gov.br/seminario/pdf/relatorio_indicadores.pdf >. Acesso em: 16 maio 
2006. 
442 DIAS, Rogério A. Correia. A demora da prestação jurisdicional. Revista dos Tribunais, a. 90, v. 789, São 
Paulo: RT, jul. 2001, p. 53. Confira-se, também, TUCCI, José Rogério Cruz e. O judiciário e os principais 
fatores de lentidão da justiça. Revista do Advogado, n. 56, set. 99, p. 78. 
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O efeito suspensivo dos recursos é conseqüência natural do seu efeito devolutivo, 
elemento dele, destinado a assegurar a sua plenitude. Se se entende conveniente a 
revisão de um ato, para tanto se deferindo a outro órgão essa revisão, é melhor 
conter-lhe a eficácia, até que esse novo exame se realize.443 
 

Concorda-se nessa dissertação com os juristas que pugnam pela minoração das 

hipóteses de incidência do efeito suspensivo na apelação. Exemplar nessa seara é o processo 

trabalhista, que colhe bons resultados com a adoção do efeito meramente devolutivo como 

regra geral, salvo as exceções previstas na CLT: 

 
Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito 
meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a 
execução provisória até a penhora. (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968) 
(Vide Lei nº 7.701, de 1988) 
 

 Tramita no Congresso Nacional o PLS 136/2004 – gestado por sugestão da Associação 

dos Magistrados Brasileiros - AMB –, com o propósito de tornar o efeito devolutivo regra 

geral do recurso de apelação cível, devendo o juiz atribuir-lhe efeito suspensivo apenas 

quando necessário para evitar dano irreparável à parte:  

 
A restrição das hipóteses em que o recurso de apelação é recebido no efeito 
suspensivo é fundamental para conferir maior celeridade ao processo, uma vez que a 
recepção desse recurso apenas no efeito devolutivo permite que a parte vencedora na 
primeira instância prossiga com a execução da sentença, o que garantirá maior 
efetividade às decisões judiciais de primeiro grau. Conforme dispõe o projeto, a 
atribuição do efeito suspensivo à apelação somente terá cabimento nas hipóteses em 
que o prosseguimento da execução possa causar dano irreparável ou de difícil 
reparação ao devedor.444 
 

 Segundo a redação original do projeto de lei em referência, o artigo 520 do CPC 

passará a ter a seguinte redação: “Art. 520. A apelação terá somente efeito devolutivo, 

podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte”445. 

Observe-se como é tratada a matéria no direito comparado. No ordenamento jurídico 

germânico, o § 704 da ZPO prevê a execução forçada das sentenças definitivas ou das que 

forem declaradas provisoriamente executáveis. Veda o diploma alemão que sejam declaradas 

provisoriamente executáveis apenas as sentenças proferidas em processos de divórcio e nos 

relativos à infância. Os §§ 708 a 710, a seu turno, elencam as causas em que a execução 

                                                           
443 BERMUDES, Sérgio. Efeito devolutivo da apelação. In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). Estudos de 
Direito Processual Civil: homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. São Paulo: RT, 2005, p. 514 
e 518. 
444 Cf. Reforma Infraconstitucional do Judiciário. Brasília-DF: Ministério da Justiça, p. 22-23. 
445 Essa é a redação original do projeto, de autoria do senador Pedro Simon. Em consulta ao site do Senado 
Federal, nota-se a existência de um substitutivo apresentado pelo senador Demóstenes Torres, que está pronto 
para ser submetido à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ. A matéria aguarda a 
inclusão em pauta desde 15/02/2006. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Materia/getHTML.asp?t=1586>. Acesso em: 11 out. 2007. 
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provisória pode ocorrer sem a prestação de caução (ohne Sicherheitsleistung) – a imensa 

maioria, diga-se – e com a prestação de caução (gegen Sicherheitsleistung)446. Na lição de 

Wolfgang Lüke: “Deve-se impedir, por intermédio da execução provisória, que uma parte 

interponha um recurso apenas com a finalidade de protelar a formação da coisa julgada e, com 

isso, da própria execução” (tradução nossa)447. 

No direito processual italiano, após a reforma de 1990, os artigos 282 e 283 do CPC 

prescrevem que a sentença de primeiro grau pode ser executada provisoriamente pelo 

vencedor, cabendo ao juízo ad quem, a requerimento da parte, quando ocorram graves 

motivos, suspender integralmente ou parcialmente a eficácia executiva ou a execução da 

sentença impugnada448. 

O Código de Processo Civil de Portugal, por sua vez, atribui efeito meramente 

devolutivo à apelação, ressalvadas as ações que versem sobre o estado das pessoas, a posse ou 

a propriedade do domicílio do réu, facultando-se à parte vencida requerer, ao interpor o 

recurso, que a apelação tenha efeito suspensivo quando a execução lhe cause prejuízo 

considerável e se ofereça para prestar caução449-450.  

                                                           
446 A ZPO pode ser consultada na internet. Disponível em: <http://www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/zpo/gesamt.pdf>. Acesso em: 08 dez. 2006. 
447 No original: “Es soll durch die vorläufige Vollstreckbarkeit verhindert werden, daβ eine Partei ein 
Rechtsmittel nur zu dem Zweck einlegt, den Eintritt der Rechtskraft und damit der Vollstreckbarkeit 
hinauszögern”. LÜKE, Wolfgang. Zivilprozessrecht: Erkenntnisverfahren Zwangsvollstreckung. 9. Auflage. 
München: Beck, 2006, p. 498. Para mais subsídios acerca dos efeitos da apelação no processo civil alemão, cf.: 
PAULUS, Christoph G. Zivilprozessrecht: Erkenntnisverfahren und Zwangsvollstreckung. 3. Auflage. Berlin: 
Springer, 2004, p. 189 e ss.; GRUNSKY, Wolfgang. Zivilprozessrecht. 12 Auflage. München: Luchterhand; 
2006, p. 186 e ss.; ADOLPHSEN, Jens. Zivilprozessrecht. Baden Baden: Nomos, 2006, p. 43 e ss. 
448 Art. 282. Esecuzione provvisoria. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti. Art. 
283. Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello. Il giudice d’appello su istanza di parte, proposta con 
l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in parte 
l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Vide CAMBI, Eduardo Augusto Salomão. Efetividade da decisão 
recorrida e o efeito suspensivo dos recursos. Revista do Programa de Mestrado em Ciência Jurídica da 
Fundinopi, v. 1, n. 4, 2004, p. 29. 
449 Artigo 692.º (Efeito da apelação) 1 – A apelação tem efeito meramente devolutivo. 2 – A apelação tem, 
porém, efeito suspensivo: a) Nas acções sobre o estado das pessoas; b) Nas acções referidas no n.º 5 do artigo 
678.º e nas que respeitem à posse ou à propriedade da casa de habitação do réu; 3 – A parte vencida pode 
requerer, ao interpor o recurso, que a apelação tenha efeito suspensivo quando a execução lhe cause prejuízo 
considerável e se ofereça para prestar caução, ficando a atribuição desse efeito condicionada à efectiva prestação 
da caução no prazo fixado pelo tribunal e aplicando-se, devidamente adaptado, o n.º 3 do artigo 818.º. 
Disponível em: < http://www.portolegal.com/CPCivil.htm>. Acesso em: 19 jun. 2007. 
450 Incorre em equívoco, data venia, o eminente Barbosa Moreira, quando aduz que a diretriz adotada por 
Portugal é a atribuição de efeito suspensivo, como regra, à apelação, em razão de o art. 692 do Código de 
Processo Civil daquele país prescreve que a apelação suspende a exeqüibilidade da sentença, ressalvada ao 
apelante a possibilidade de requerer que se atribua ao recurso efeito meramente devolutivo nos casos previstos 
expressamente. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual (oitava série). São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 154. 
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Defende-se amplamente na doutrina nacional o efeito meramente devolutivo como 

regra nas apelações451. Segundo Gabriel de Oliveira Zéfiro, o sistema recursal atual nos leva a 

um paradoxo, pois o derrotado em primeira instância, por sentença proferida em cognição 

exauriente, mesmo com uma declaração judicial de que não é portador do direito 

controvertido, continua em posição favorável frente ao vencedor, que precisará aguardar o 

julgamento do recurso para ver concretizar-se seu direito452. 

Em adendo a isso, registre-se uma das mais graves incongruências do sistema 

processual brasileiro, que é o fato de as medidas antecipatórias dos efeitos da tutela possuírem 

força e eficácia imediatas, enquanto a sentença, cuja prolatação exige do magistrado uma 

cognição exauriente dos fatos versados na demanda, apresenta-se usualmente castrada de 

qualquer eficácia no mundo empírico. Isso ocorre precisamente em função da previsão de 

efeito suspensivo como regra geral nas apelações453. Tal fato foi um dos motores do projeto 

de lei 136/2004, acima referido, consoante se lê em sua justificativa, in verbis: 

 
Todavia, verifica-se no sistema atual uma incoerência que deve ser corrigida. É mais 
fácil alcançar a efetividade de uma decisão interlocutória que antecipa os efeitos da 
tutela do que a de uma sentença que concede essa mesma tutela, agora em sede de 
cognição plena e exauriente. Isso porque aquela é atacada via recurso de agravo, que 
de regra não tem efeito suspensivo, ao passo que a última desafia apelação, onde a 
regra é inversa, ou seja, o recurso é recebido em ambos os efeitos. 
(...).  
Verifica-se, então, a seguinte incoerência: a efetivação de uma decisão interlocutória 
antecipatória só será suspensa em razão de recurso quando restar evidenciado o risco 
de dano para a parte contrária ao beneficiário (CPC, arts. 527, III e 558, caput), ao 
passo que a efetivação da tutela concedida na sentença será suspensa como regra, 
salvo se houver antecipação dos seus efeitos, mas desde que haja risco de dano para 
o beneficiário. 
Bem de se ver, pois, que a efetivação de uma tutela concedida em sede de cognição 
sumária é mais fácil de ser alcançada do que aquela concedida após cognição plena e 
exauriente. 
(...). 
Portanto, o que se pretende, com a alteração proposta, é sugerir uma inversão na 
regra dos efeitos da apelação, conforme previsto atualmente no art. 520 do Código 
de Processo Civil, ou seja, o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, 
salvo nos casos de dano irreparável ou de difícil reparação.454 
 

                                                           
451 Cf., a título exemplificativo: TESHEINER, José Maria Rosa. Em tempo de reformas – o reexame das 
decisões judiciais. Revista de Processo, a. 32, n. 147, maio 2007, p. 163. 
452 ZÉFIRO, Gabriel de Oliveira. O Direito à Razoável Duração da Demanda. In: ANDRADE, André Gustavo 
Corrêa de (org.). A Constitucionalização do Direito: a Constituição como Locus da Hermenêutica Jurídica. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 379. 
453 Nesse exato sentido, rotulando tal fenômeno de “incoerência sistemática” do sistema processual brasileiro, 
confira-se BUENO, Cássio Scarpinella. Efeitos dos recursos. In: NERY JÚNIOR, Nelson e WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e assuntos afins. V. 10. São Paulo: 
RT, 2006, p. 72-73.  
454 Disponível em: <http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Materia/getHTML.asp?t=1586>. Acesso em: 11 out. 
2007. 
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A decisão antecipatória dos efeitos da tutela possui eficácia instantânea e natureza 

satisfativa, estando dotada de intrínseca executividade ou pronta exeqüibilidade, ou seja, da 

capacidade de produzir de plano as suas conseqüências. Em caso de descumprimento, a 

medida liminar não se sujeita a uma execução forçada, mas sim a um incidente de efetivação, 

norteado pela simplicidade e por meios próprios de coerção. Tais características a diferenciam 

sobremaneira da sentença condenatória na sistemática vigente455.  

Em se tratando da sentença condenatória, a sua prolatação não satisfaz materialmente 

o credor e, por isso, não resta superada a crise de adimplemento. Na hipótese de 

inadimplemento espontâneo do julgado pelo demandado, abre-se ao autor a via da execução, 

por meio da qual se buscará a concretização do direito reconhecido na sentença456. Entretanto, 

a execução definitiva apenas se inicia depois de ultrapassada a etapa recursal e formada a 

coisa julgada. Portanto, vale como regra que os efeitos do decisum só venham a ser 

produzidos após o seu trânsito em julgado. Exceção a isso é a execução provisória, a ser 

realizada quando se tratar de sentença impugnada mediante recurso ao qual não foi atribuído 

efeito suspensivo, com base no artigo 475-I, §1º do CPC. Na execução provisória, a produção 

de efeitos ocorre somente de forma parcial e limitada, com as limitações previstas no artigo 

475-O do Código de Processo Civil457. Como se vê, a previsão do duplo efeito (devolutivo e 

suspensivo) como regra geral na apelação impede que a sentença produza seus efeitos, 

tornando-a inócua. Dita problemática seria – ao menos parcialmente – solucionada, com a 

incidência do efeito suspensivo apenas em casos excepcionais previstos na legislação. 

Os opositores da proposta ventilada e os céticos quanto à sua adoção apontam como 

principal óbice os danos irreparáveis que poderiam ser causados ao recorrente, em caso de 

provimento da apelação458. No entanto, tal objeção não merece acolhida. A ausência de efeito 

suspensivo na apelação não trará prejuízos irreparáveis ao executado/apelante, porquanto, na 

pendência do recurso não se admite a execução definitiva do julgado. E a execução 

                                                           
455 TEIXEIRA, Sérgio Torres. Peculiaridades da antecipação de tutela enquanto instrumento de concretização da 
efetividade do processo. In: DUARTE, Bento Herculano e DUARTE, Ronnie Preuss (coord.). Processo Civil: 
aspectos relevantes. Vol. 2. Estudos em homenagem ao Prof. Humberto Theodoro Júnior. São Paulo: Método, 
2007, p. 534-535. 
456 TEIXEIRA, Sérgio Torres. Evolução do modelo processual brasileiro: o novo perfil da sentença mandamental 
diante das últimas etapas da reforma processual. In: DUARTE, Bento Herculano e DUARTE, Ronnie Preuss 
(coord.). Processo Civil: aspectos relevantes. Vol. 1. Estudos em homenagem ao Prof. Ovídio A. Baptista da 
Silva. São Paulo: Método, 2006, p. 327. 
457 TEIXEIRA, Sérgio Torres. Evolução do modelo processual brasileiro: o novo perfil da sentença mandamental 
diante das últimas etapas da reforma processual. In: DUARTE, Bento Herculano e DUARTE, Ronnie Preuss 
(coord.). Processo Civil: aspectos relevantes. Vol. 1. Estudos em homenagem ao Prof. Ovídio A. Baptista da 
Silva. São Paulo: Método, 2006, p. 336-337. 
458 Cf. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual (oitava série). São Paulo: Saraiva, 2004, 
p. 154.  
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provisória, como se sabe, corre por conta e risco do exeqüente, de quem se exige, em regra, a 

prestação de caução idônea e suficiente, para a consecução de atos que importem alienação de 

propriedade, levantamento de depósito em dinheiro, ou dos quais possa resultar grave dano ao 

executado (art. 475-O do CPC)459.  

 Como se percebe claramente, a questão dos efeitos dos recursos tem íntima conexão 

com o problema da efetividade das decisões. A pergunta que cabe ser feita é o que merece 

maior proteção: a decisão recorrida ou o inconformismo da parte sucumbente?460 Ou, 

formulando em outras palavras, cabe perquirir qual dos litigantes é merecedor da proteção 

legal: o vencedor ou o vencido. Portanto, imputar o efeito suspensivo como regra nas 

apelações é o mesmo que privar a sentença de qualquer eficácia, conferindo prevalência 

absoluta ao inconformismo do litigante derrotado na primeira instância. 

Em lição de todo aplicável ao presente tópico, Sérgio Ferraz sustenta que a efetividade 

da decisão judicial relaciona-se diretamente com o prestígio da justiça e com a integridade do 

ordenamento jurídico, sendo imperioso que as sentenças judiciais criem uma nova situação 

jurídica a partir delas. Essa é a própria razão e essência da existência do Poder Judiciário e do 

próprio ordenamento jurídico, não interessando a ineficácia da medida apenas à parte, mas 

também ao julgador, para que sua sentença não caia, ao final, no vazio461. Logo, devem ser 

evitadas, na medida do possível, as impugnações com efeito suspensivo, com o intento de não 

paralisar ou diferir o negócio principal, dotando o processo de maior utilidade e eficácia462. 

Pugna-se ainda por um incremento na restrição dos casos de concessão de efeito suspensivo à 

apelação, com vistas à atribuição de maior utilização das execuções provisórias463. 

A propósito, com a execução provisória, deve ser de logo decretada a 

indisponibilidade do bem ou pecúnia concedidos na sentença, seja mediante arresto, penhora 

ou outro meio à disposição da parte vencedora em primeira instância. Deve ocorrer, assim que 

houver ordem judicial para tanto, o retorno dos bens em questão ao credor. Foge do senso 

comum e do razoável admitir que, por exemplo, alguém adquira uma mercadoria, não pague 

por ela e o credor não possa reavê-la. Uma conseqüência prática disso é o aumento geral do 

                                                           
459 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de aceleração do processo. São Paulo: Lemos & Cruz, 2003, 
p. 192-193. 
460 CAMBI, Eduardo Augusto Salomão. Efetividade da decisão recorrida e o efeito suspensivo dos recursos. 
Revista do Programa de Mestrado em Ciência Jurídica da Fundinopi, v. 1, n. 4, 2004, p. 11. 
461 Apud CONTIPELLI, Ernani. Tempo e processo: efetividade dos provimentos judiciais acautelatórios. Revista 
Tributária e de Finanças Públicas, a. 15, n. 73, São Paulo: RT, mar./abr. 2007, p. 246-247. 
462 MARTÍN, Agustín Jesús Pérez-Cruz. Teoría General del Derecho Procesal. Coruña: Tórculo Edicións, 
2005, p. 335. 
463 BECKER, Laércio. Duplo grau: a retórica de um dogma. In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). Estudos 
de Direito Processual Civil: homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. São Paulo: RT, 2005, p. 
150. 
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preço das mercadorias, com a incorporação dos custos das execuções infrutíferas no valor dos 

demais objetos vendidos a terceiros. Em linguagem popular, o bom pagador acaba sendo 

punido pelas atitudes do mau. Tal atitude é de uma irracionalidade gritante, pois, “ao 

argumento de ‘proteger o devedor’, o sistema beneficia o ilícito e pune o lícito!”464. 

 Oreste Laspro, a seu turno, lembra que uma das tendências mais fortes no direito 

comparado é a generalização da execução provisória da sentença de primeira instância, o que 

conduz a um desinteresse pela apresentação exacerbada de recursos. Ressalva o autor, 

contudo, que tal solução não é suficiente, pois, embora leve à diminuição da quantidade de 

recursos, não constitui expressa restrição ao duplo grau de jurisdição e a todos os males que 

este causa à atividade jurisdicional465. 

 De qualquer modo, a atribuição do efeito meramente devolutivo como regra geral nas 

apelações – excetuando-se as hipóteses concretas em que a eficácia imediata da sentença 

puder causar dano irreparável ou de difícil reparação à parte vencida, conforme prudente 

avaliação do magistrado466 – desestimularia a interposição de apelações protelatórias e, por 

conseguinte, dinamizaria o trâmite processual. 

 Registre-se, por fim, que deve ficar reservada ao recorrente a possibilidade de pleitear 

perante o tribunal a concessão do efeito suspensivo ao recurso – caso não tenha sido deferido 

pelo magistrado planicial –, com base na relevância dos fundamentos recursais e no perigo de 

dano grave ou de difícil reparação que lhe poderá acarretar o cumprimento da sentença. 

 

 

5.5. Depósito prévio do valor da condenação ou do bem controvertido como 

requisito de admissibilidade da apelação 

 

 

Sugere-se nesse tópico a instituição do depósito prévio do valor da condenação ou do 

bem controvertido como requisito de admissibilidade da apelação. A medida proposta é 

                                                           
464 BOLLMANN, Vilian. Mais do mesmo: reflexões sobre as “reformas“ processuais. Revista Direito Federal, 
a. 23, n. 84, abr./jun. 2006, p. 229, nota 42. 
465 LASPRO, Oreste Nestor de Souza. Duplo Grau de Jurisdição no Direito Processual Civil. Coleção 
Estudos de Direito de Processo Enrico Tullio Liebman, v. 33. São Paulo: RT, 1995, p. 173.  
466 Barbosa Moreira aponta a inegável tendência generalizada à maior valorização do julgamento de primeiro 
grau, inserindo-se nessa linha de pensamento a concessão de exeqüibilidade imediata à sentença apelada. 
Ressalta o processualista que, para atingir-se um ponto de equilíbrio nesse tema, não se pode deixar de ressalvar 
a possibilidade de suspender-se o cumprimento da sentença, em hipóteses de risco manifesto e grave dano 
irreparável. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual (oitava série). São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 155. 
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conhecida no ordenamento jurídico pátrio, eis que já existe no processo trabalhista, conforme 

prescrito no artigo 899, §§1º, 2º e 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, in verbis: 

 
Artigo 899 Omissis. 
§ 1º Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vêzes o salário-mínimo regional, nos 
dissídios individuais, só será admitido o recurso inclusive o extraordinário, mediante 
prévio depósito da respectiva importância. Transitada em julgado a decisão 
recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato da importância de depósito, em 
favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz.   
§ 2º Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá 
ao que fôr arbitrado, para efeito de custas, pela Junta ou Juízo de Direito, até o limite 
de 10 (dez) vêzes o salário-mínimo da região. 
§ 6º Quando o valor da condenação, ou o arbitrado para fins de custas, exceder o 
limite de 10 (dez) vêzes o salário-mínimo da região, o depósito para fins de recursos 
será limitado a êste valor.467  
 

Inicialmente, impõe-se uma reflexão acerca do julgamento da ADI 1.976-DF, na qual 

o Pleno do STF decidiu pela procedência do pedido, declarando a inconstitucionalidade do 

artigo 32 da MP nº 1.699-41/1998, convertida na Lei nº 10.522/2002, que deu nova redação 

ao artigo 33, §2º, do Decreto nº 70.235/1972. O dispositivo legal referido dispunha que o 

recurso voluntário, em processo administrativo tributário, somente teria seguimento se o 

recorrente procedesse ao depósito de no mínimo trinta por cento da exigência fiscal definida 

na decisão. Observe-se que não se tratou, na demanda em apreço, de depósito recursal em 

processo judicial, mas sim em processo administrativo, o que é bastante diverso. Para o 

depósito recursal em processo judicial não vale, por exemplo, o argumento de vulneração do 

art. 5º, inciso XXXIV, da Constituição Federal, que assegura o direito de petição aos Poderes 

Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, independentemente 

do pagamento de taxas. O processo judicial, pelo contrário é caracterizado pela cobrança de 

custas, preparo, porte de remessa e retorno, dentre outras despesas, não havendo qualquer 

controvérsia quanto à legalidade desse procedimento. Não há, além disso, garantia absoluta ao 

duplo grau de jurisdição, conforme será detalhadamente analisado no tópico seguinte, que 

cuidará da “vedação de recurso para impugnação de valor ínfimo”. Por fim, registre-se que o 

depósito recursal no processo trabalhista já foi declarado constitucional pelo STF, no 

julgamento da ADI-MC 836/DF.  

                                                           
467 Os limites do depósito recursal em questão são previstos no artigo 40 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991 
(com as alterações da Lei nº 8.542, de 1992): “Art. 40. O depósito recursal de que trata o art. 899 da 
Consolidação das Leis do Trabalho fica limitado a Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), nos casos de 
interposição de recurso ordinário, e de Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), em se tratando de 
recurso de revista, embargos infringentes e recursos extraordinários, sendo devido a cada novo recurso interposto 
no decorrer do processo. § 1° Omissis. § 2° Omissis. § 3° O valor do recurso ordinário, quando interposto em 
dissídio coletivo, será equivalente ao quádruplo do previsto no caput deste artigo. § 4° Os valores previstos neste 
artigo serão reajustados bimestralmente pela variação acumulada do INPC do IBGE dos dois meses 
imediatamente anteriores”. 
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Volvendo novamente os olhos ao sistema atualmente vigente na Justiça do Trabalho, 

percebe-se que, se inexistir condenação em pecúnia, é desnecessário o depósito, nos termos da 

Súmula nº 161 do TST (“Se não há condenação a pagamento em pecúnia, descabe o depósito 

de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 899 da CLT (ex-Prejulgado nº 39)”. O valor de depósito 

corresponde ao valor da condenação, limitado ao teto estabelecido pelo Tribunal Superior do 

Trabalho468. Se o valor da condenação for ilíquido, aplica-se a IN nº 3 do TST: “VII - Toda 

decisão condenatória ilíquida deverá conter o arbitramento do valor da condenação. O 

acréscimo de condenação em grau recursal, quando ilíquido, deverá ser arbitrado também 

para fins de depósito”. Entende-se nesse trabalho que deve ser adotada a exigência do 

depósito recursal no processo civil apenas quando houver condenação pecuniária em quantia 

líquida, ou quando o bem controvertido tiver valor certo, por ser a solução que melhor atende 

à celeridade e simplificação do processo. 

A IN nº 3 do Tribunal Superior do Trabalho, que interpreta o artigo 8º da Lei nº 

8.542/92, em seu item X, dispensa o depósito recursal por parte dos entes de direito público 

externo e das pessoas de direito público contempladas no Decreto-Lei nº 779/69 (“União 

Federal, aos Estados, Municípios, Distrito Federal e Autarquias ou Fundações de direito 

público”), e dos beneficiados pela Assistência Judiciária Gratuita, com base no artigo 5º, 

LXXIV, da CF, e na Lei nº 1.060/50. Observa-se, contudo, que a dispensa de depósito prévio 

para a Fazenda Pública decorre diretamente da lei, em face da previsão do artigo 1º-A da Lei 

nº 9.494/97469, assim disposto: “Art. 1º-A. Estão dispensadas de depósito prévio, para 

interposição de recurso, as pessoas jurídicas de direito público federais, estaduais, distritais e 

municipais. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)”.  

Portanto, para que o depósito prévio seja exigível dos entes públicos, como se sugere 

nesse trabalho, torna-se necessária a revogação do dispositivo legal acima transcrito. Defende-

se que o depósito prévio valha também para a Fazenda Pública, em consonância com os 

princípios da isonomia e da paridade de armas entre os litigantes (Waffengleichheit)470. Tal 

entendimento pode ser perfeitamente conciliado com o regime de precatórios, bastando que se 

devolva o montante depositado à Fazenda Pública após o trânsito em julgado, o que deve 

ocorrer independentemente de ter sido o recurso provido ou improvido. Percebe-se, portanto, 

                                                           
468 CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa e JORGE NETO, Francisco Pereira. A assistência judiciária da 
pessoa jurídica na Justiça do Trabalho e a exigência do depósito recursal. Juris Plenum Trabalhista e 
Previdenciária, a. III, n. 13, ago. 2007, p. 35. 
469 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 5. ed. São Paulo: Dialética, 2007, p. 133. 
470 Remete-se o leitor ao ponto 5.7.2., em que são abordadas esmiuçadamente as vantagens da Fazenda Pública 
como litigante habitual (repeat-player litigant) e a necessidade de um maior equilíbrio processual entre os 
litigantes. 
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que o dinheiro depositado retornará à Fazenda Pública mesmo quando seja derrotada no 

julgamento do recurso. Caso o valor depositado revertesse em favor do vencedor, estaria 

havendo pagamento sem observância do regime de precatórios, o que feriria de frente a 

Constituição Federal. Mesmo com essa peculiaridade, inibe-se a interposição de recursos 

meramente protelatórios pela Fazenda Pública, pois ela perde momentaneamente a 

disponibilidade da quantia depositada. Além disso, adotada a proposta em tela, a 

Administração Pública recorrente teria interesse em que o recurso fosse apreciado o mais 

rapidamente possível, para que pudesse novamente ter disponibilidade sobre o valor 

depositado e dar a ele destinação específica. 

Oportuno registrar-se a existência do projeto de lei nº 4.734/04 no Congresso 

Nacional, em cujo bojo se cria a exigência de depósito prévio de até 60 (sessenta) salários-

mínimos para a interposição de recursos em processo trabalhista: 

 
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1 º de maio de 1943, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo: 
“Art. 899-A. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito 
meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a 
execução provisória até a penhora. 
§ 1º Havendo condenação, nos dissídios individuais, só será admitido o recurso, 
inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância, que 
não excederá os limites de sessenta salários mínimos, para o recurso ordinário, e de 
cem salários mínimos para o recurso de revista e recursos posteriores. 
§ 2º Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito, sempre a cargo 
do empregador, corresponderá ao que for arbitrado, para efeito de custas, pela vara 
ou juízo de direito ou pelo Tribunal Regional, respeitados os limites de que trata o § 
1º. 
§ 3º Os depósitos de que tratam os §§ 1º e 2º far-se-ão na conta vinculada do 
empregado a que se refere o art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, 
aplicando-se-lhes os preceitos dessa Lei. 
§ 4º Se o empregado ainda não tiver conta vinculada aberta em seu nome, a empresa 
procederá à respectiva abertura. 
§ 5º Transitada em julgado a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento 
imediato do valor devido, em favor da parte vencedora, por simples despacho do 
juiz.” (NR) 
Art. 3º Fica revogado o art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.471 
 

O projeto é polêmico – desagrada frontalmente o interesse dos empregadores – e 

encontra-se travado na Câmara dos Deputados, sem nenhuma movimentação desde novembro 

de 2006, quando foi apresentado pelo Deputado Federal Júlio Redecker e outros, o recurso nº 

311/2006, contra a apreciação conclusiva do projeto na Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania. Alegam os deputados, em síntese, a necessidade de isenção do depósito para as 

micro, pequenas e médias empresas: 

                                                           
471 Disponível no site da Câmara dos Deputados, em: < http://www2.camara.gov.br/proposicoes>. Acesso em: 24 
fev. 2008.   
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Os deputados abaixo assinados, com base no art. 58 § 2º, I da Constituição Federal e 
dos artigos. 132 § 2º e 58 § 3º do RICD, recorrem ao plenário contra a apreciação 
conclusiva do PL. 4734/2004, que acrescenta o art. 899-A à Consolidação das Leis 
do Trabalho aprovada pelo decreto-lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943, e revoga o 
seu art. 899. 
O projeto de lei em questão no seu § 1º contraria os artigos 170 e § único e 179 da 
Constituição Federal que assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte 
tratamento jurídico diferenciado e simplificado nos campos administrativo, 
tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento empresarial, 
em conformidade com o que dispõe esta lei e a Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 
1996. 
A matéria por suas particularidades, deve ser submetida, analisada e debatida pela 
composição plenária da Casa, para adequar este instrumento para micro, pequenas e 
médias empresas.472 
 

A limitação do acesso à justiça de segundo grau, por meio do condicionamento do 

recurso a pressupostos prévios e externos à relação processual, é um eficiente instrumento de 

aceleração da tutela jurisdicional, constituindo-se como exemplo do afirmado justamente o 

depósito prévio na Justiça do Trabalho473. 

A propósito, relevante registrar-se que o depósito prévio nas apelações é previsto no 

artigo 4, alínea “d”, da Recomendação nº 5/95 do Comitê de Ministros aos Estados-Membros 

da União Européia, para o aperfeiçoamento do funcionamento do sistema recursal nos 

processos cíveis e comerciais: 

 
Artigo 4 – Medidas para prevenir quaisquer abusos no sistema recursal 
d. quando o julgamento é imediatamente executável, permitir à segunda instância 
recusar a apreciação do caso se o apelante não cumpriu a sentença, a menos que ele 
tenha assegurado o juízo, ou a primeira ou segunda instância concedam a suspensão 
da execução. (tradução nossa)474 
 

Francisco César Pinheiro Rodrigues tece elogios ao sistema adotado nos Estados 

Unidos da América, no qual o devedor só pode apelar depositando integralmente o valor da 

condenação. Segundo o referido autor, esse fato, somado às altas custas recursais e aos 

elevados honorários cobrados pelos advogados para recorrer, explica o baixo percentual de 

apelações nesse país, em torno de 6% (seis por cento) das sentenças de primeira instância. Se 

o devedor não dispõe do dinheiro, poderá contratar uma companhia de seguros que fará tal 
                                                           
472 Disponível em: < http://www.camara.gov.br/sileg/integras/260595.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2008. 
473 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de aceleração do processo. São Paulo: Lemos & Cruz, 2003, 
p. 187. 
474 Article 4 – Measures to prevent any abuses of the appeal system 
d. where the judgment is immediately enforceable, allowing the second court to refuse to hear the case if the 
appellant has not complied with the judgment, unless he has provided adequate security or the first or the second 
courts grants a stay of execution;. Recommendation nº. 5/95 of the Committee of Ministers to Member States 
concerning the introduction and improvement of the functioning of appeal systems and procedures in civil and 
commercial cases. Site do Conselho da Europa. Disponível em: 
<https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=43123
&SecMode=1&DocId=518770&Usage=4>. Acesso em: 05 jan. 2008. 
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depósito, após garantir-se com os bens do devedor. No caso de improvimento do recurso, a 

seguradora torna-se proprietária dos bens. Tudo isso faz com que interponha apelação apenas 

a parte injustiçada e que possua razões fundadas para acreditar na reforma da sentença em 

grau recursal475. 

Interessante anotar-se que a proposta em exame neste tópico possui dupla função: 

inibir a interposição de recursos protelatórios e, concomitantemente, assegurar uma eventual 

execução da sentença caso a irresignação recursal seja rejeitada476. Partilha desse mesmo 

entendimento Vilian Bollmann: 

 
Outra medida relevante é a de expandir a prática do depósito recursal – existente no 
processo trabalhista – para todos os tipos de recurso, o que não só inibe a 
interposição de recursos protelatórios, como também assegura uma eventual 
execução de valor.477 
 

Sobre o tema, de extrema relevância a leitura das propostas para alteração do sistema 

recursal civil do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, cujos trechos mais relevantes pede-se vênia 

para transcrever478: 

 
3. A apelação de sentença condenatória deverá ser precedida do depósito de 50% do 
valor da condenação, que reverterá em benefício do apelado, em caso de 
desprovimento, como parte do pagamento. Para as sentenças de outra natureza, e 
para a ilíquida, o juiz fixará valor conforme a finalidade do recurso. 
Excepcionalmente, a exigência poderá ser reduzida ou dispensada pelo juiz. 
JUSTIFICATIVA 
Em princípio, a causa deve se extinguir no primeiro grau, com o imediato e 
espontâneo cumprimento da sentença. A idéia de que sempre deve haver recurso é 
uma deformação do nosso sistema. Para reverter essa expectativa, cumpre exigir do 
vencido o atendimento do “decisum”, pelo menos em parte, o que poderá ser 
dispensado ou reduzido quando a exigência significar ônus exagerado à parte.  
 

Em suma, pugna-se pelo estabelecimento da exigência de depósito integral do valor da 

condenação ou do bem controvertido como pressuposto recursal estrito na apelação479. 

Logicamente, o depósito prévio não pode impedir o acesso dos economicamente 

                                                           
475 RODRIGUES, Francisco César Pinheiro. Proposta para nova sistemática para recursos. Efeito da 
sucumbência. Revista CEJ, Brasília, n. 13, jan./abr. 2001, p. 23. 
476 Nesse sentido: CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa e JORGE NETO, Francisco Pereira. A 
assistência judiciária da pessoa jurídica na Justiça do Trabalho e a exigência do depósito recursal. Juris Plenum 
Trabalhista e Previdenciária, a. III, n. 13, ago. 2007, p. 35. 
477 BOLLMANN, Vilian. Mais do mesmo: reflexões sobre as “reformas“ processuais. Revista Direito Federal, 
a. 23, n. 84, abr./jun. 2006, p. 227. 
478 AGUIAR, Ruy Rosado de. In: Propostas da Comissão de Altos Estudos da Justiça Federal. Brasília-DF: 
Conselho da Justiça Federal. V. 1, p. 24-25. 
479 No mesmo sentido: GURGEL, Ibsen. Histórico da Administração Judiciária Brasileira. Revista CEJ, 
Brasília, n. 30, jul./set. 2005, p. 59. Defendendo a necessidade do depósito do quantum da condenação para 
recorrer: VARGAS, Jorge de Oliveira. Recursos. Direito ou abuso de direito? Uma proposta de reforma do 
sistema. Revista da AJURIS, Porto Alegre, a. XX, n. 57, mar. 1993, p. 113; TESHEINER, José Maria Rosa. 
Em tempo de reformas – o reexame das decisões judiciais. Revista de Processo, a. 32, n. 147, maio 2007, p. 
160. 
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hipossuficientes à segunda instância, devendo ser dispensado, por conseguinte, quando o 

recorrente for beneficiário da Justiça gratuita. 

 

 

5.6. Vedação de recurso em controvérsia de valor ínfimo 

 

 

O princípio do duplo grau de jurisdição reflete a preocupação dos ordenamentos 

jurídicos em impedir eventuais abusos de poder por parte do juiz, o que poderia acontecer se a 

decisão do magistrado fosse irrecorrível. Aventa-se que o excesso de poderes nas mãos de um 

só julgador – competente para proferir decisões finais, absolutas e intocáveis –, poderia fazer 

nascer em seu seio a semente da tirania. Realmente, não se pode negar a grande relevância 

que o referido princípio teve – e tem – no direito processual do Brasil e de todo o globo. Por 

isso mesmo, não se advoga aqui a extinção absoluta do princípio do duplo grau, mas sim a sua 

flexibilização, com a admissão de temperamentos ao seu caráter absoluto.  

Com isso em mente, propõe-se a estipulação da admissibilidade de apelação/recurso 

inominado apenas em causas acima de determinado valor. A mesma idéia foi sugerida no 

artigo 3, alínea “a”, da Recomendação nº 5/95 do Comitê de Ministros aos Estados-Membros 

da União Européia, para o aperfeiçoamento do funcionamento do sistema recursal nos 

processos cíveis e comerciais: 

 
Artigo 3 – Matérias excluídas do direito de apelo 
Em ordem a assegurar que apenas matérias apropriadas sejam consideradas pela 
segunda instância, os Estados devem considerar a adoção de alguma ou de todas as 
seguintes medidas: 
a. excluir certas categorias de casos, por exemplo as pequenas causas; (tradução 
nossa)480 
 

A esse respeito, a Zivilprozeβordnung (Código de Processo Civil alemão), no § 511, 

(2), prevê como admissíveis recursos contra sentenças apenas quando o valor do objeto da 

lide superar 600 euros ou o juízo de primeira instância admitir o recurso na sentença: 

 
ZPO § 511 Admissibilidade da apelação 

                                                           
480 Article 3 – Matters excluded from the right to appeal 
In order to ensure that only appropriate matters are considered by the second court, states should consider 
taking any or all of the following measures: 
a. excluding certain categories of cases, for example small claims;. Recommendation nº. 5/95 of the Committee 
of Ministers to Member States concerning the introduction and improvement of the functioning of appeal systems 
and procedures in civil and commercial cases. Site do Conselho da Europa. Disponível em: 
<https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=43123
&SecMode=1&DocId=518770&Usage=4>. Acesso em: 05 jan. 2008. 



 156

(1) A apelação tem lugar contra a sentença final prolatada em primeira instância. 
(2) A apelação apenas é admissível, quando 
1. o valor do objeto da queixa superar seiscentos euros ou 
2. o juízo de primeira instância admitir a interposição de apelação na sentença. 
(3) O recorrente deve comprovar o valor referido pelo parágrafo 2 número 1; não se 
admite como prova a simples declaração do valor. 
(4) O juízo de primeiro grau admitirá a apelação quando 
1. o objeto da demanda tiver significado fundamental, ou o aperfeiçoamento do 
Direito ou a consolidação de uma jurisprudência uniforme exigirem uma decisão do 
tribunal de apelação. 
2. a parte não reclamar mais do que seiscentos euros no recurso.  
O tribunal de apelação está vinculado à decisão de admissibilidade da primeira 
instância (tradução nossa) 481. 
 

Álvaro Pérez Ragone482 emite o seguinte pronunciamento sobre a questão da limitação 

de alçada na apelação no sistema alemão:  

 
La apelación siempre es admisible cuando el monto del agravio supera los 600 
euros, de acuerdo al § 511 2ª parte, n. 1 del ZPO. 
(…). 
El juicio de procedencia del recurso debe ser pronunciado por el a quo, juicio al 
que el ad quem queda vinculado y obligado de acuerdo al § 511 4ª parte, 2ª oración 
del ZPO. 
 

Nesse diapasão, passa-se a transcrever a lição de Meyke e Diercks-Harms: “O tribunal 

está vinculado à admissibilidade manifestada pelo juízo de primeira instância, até mesmo 

quando não são explicitadas razões de admissibilidade” 483. Tal fato denota o alto grau de 

confiança depositada pelo sistema jurídico germânico no juiz de primeira instância. 

Ademais, além de o tribunal estar vinculado ao juízo de admissibilidade do magistrado 

planicial, a legislação alemã não prevê, nessa hipótese, a interposição de recursos contra a 

                                                           
481 ZPO § 511 Statthaftigkeit der Berufung 
(1) Die Berufung findet gegen die im ersten Rechtszug erlassenen Endurteile statt.  
(2) Die Berufung ist nur zulässig, wenn 
1. der Wert des Beschwerdegegenstandes sechshundert Euro übersteigt oder 
2. das Gericht des ersten Rechtszuges die Berufung im Urteil zugelassen hat. 
(3) Der Berufungskläger hat den Wert nach Absatz 2 Nr. 1 glaubhaft zu machen; zur Versicherung an Eides statt 
darf er nicht zugelassen werden. 
(4) Das Gericht des ersten Rechtszuges lässt die Berufung zu, wenn  
1. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer 
einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Berufungsgerichts erfordert und 
2. die Partei durch das Urteil mit nicht mehr als 600 Euro beschwert ist. 
Das Berufungsgericht ist an die Zulassung gebunden. 
Zivilprozeβordnung (ZPO). Disponível em: <http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__511.html>. Acesso em: 
28 jan. 2007. 
482 RAGONE, Álvaro J. D. Pérez. La reforma del proceso civil alemán 2002, pp. 728-754. In: MARINONI, Luiz 
Guilherme (coord.). Estudos de Direito Processual Civil. São Paulo: RT, 2005, p. 744-745. 
483 No original: “Das Berufungsgericht ist an die Zulassung durch das erstinstanzliche Gericht gebunden, auch 
wenn es selbst keinen Zulassungsgrund erkennt”. MEYKE, Rolf e DIERCKS-HARMS, Kerstin. 
Berufung/Revision/Beschwerde im Zivilverfahren, Prozessrecht und -taktik. Berlin: BWV – Berliner 
Wissenschafts-Verlag, 2005, p. 19 (tradução nossa/grifo dos autores).   
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decisão que não admitiu a interposição de apelação484. Caso uma das partes tenha, por 

precaução – antes da prolação da sentença –, pugnado pela admissibilidade da apelação, e o 

juiz não concorde com essa proposta, deverá enfrentar os argumentos do demandante na 

própria sentença, explicando as razões de não admitir a apelação. Se assim não proceder, 

estará então ferindo a pretensão da parte ao direito de ser ouvido (due process of law e ampla 

defesa), atribuindo-se ao prejudicado, em conseqüência, o direito de interpor um “protesto por 

audiência” (Anhörungsrüge)485. Esse último instituto não é propriamente um meio recursal, 

mas sim um pedido cabível nos casos de lesão ao direito fundamental de ser ouvido, dirigido 

ao próprio juiz prolator de decisão contra a qual não haja previsão de recurso486. Possibilita-se 

ao magistrado, assim, a auto-correção da mácula existente no seu decisório. Como se vê, o 

instituto do direito alemão se assemelha, em alguns aspectos, aos embargos declaratórios. 

No direito francês, não se admite apelação contra as decisões do Tribunal d’istance 

relativas a questões patrimoniais, mobiliárias e/ou pessoais, quando o valor envolvido é 

inferior ao estipulado na legislação. As decisões referentes às demandas imobiliárias, de 

família, responsabilidade civil por ato ilícito, marcas e patentes, e direitos do autor, que 

tramitem perante o Tribunal de grande istance, também não são apeláveis, quando não se 

ultrapassar o valor de alçada487. 

Registre-se que a restrição ao cabimento das apelações não é fato inusitado ou inédito 

na história do processo brasileiro. Sob o pálio da Constituição Imperial de 1824 – tida como a 

única na história constitucional brasileira a consagrar, de modo claro e irrestrito, o duplo grau 

de jurisdição –, o legislador fez constar, no artigo 646 do Decreto nº 737, de 25.11.1850, a 

previsão de apelação para o Tribunal de Relação, interponível apenas nas causas que 

excedessem o valor de $200 réis, restando estipulado, portanto, valor de alçada como 

requisito para o cabimento desse recurso488. 

O princípio do duplo grau de jurisdição vem sendo superestimado no direito 

processual nacional489, devendo-se reconhecer que o exagerado apego ao princípio mostra-se 

                                                           
484 WALTER, Gerhard. The german civil procedure Reform Act 2002: much ado about nothing? In: Studi di 
Diritto Processuale Civile in onore di Giuseppe Tarzia. Tomo I. Milano: Giuffrè, 2005, p. 807. 
485 MUSIELAK, Hans-Joachim. Grundkurs ZPO. 8. ed. München: C. H. Beck, 2005, p. 306. 
486 Confira-se o §321a do ZPO. Zivilprozeβordnung (ZPO). Disponível em: <http://www.gesetze-im-
internet.de/zpo/__321a.html>. Acesso em: 28 jan. 2007. 
487 LASPRO, Oreste Nestor de Souza. Duplo Grau de Jurisdição no Direito Processual Civil. São Paulo: RT, 
1995, p. 138. 
488 NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 6. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 40.  
489 ZÉFIRO, Gabriel de Oliveira. O Direito à Razoável Duração da Demanda. In: ANDRADE, André Gustavo 
Corrêa de (org.). A Constitucionalização do Direito: a Constituição como Locus da Hermenêutica Jurídica. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 377. 
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ultrapassado, o que torna necessária uma flexibilização em seu caráter quase absoluto490. 

Nesse sentido, criticando de forma ácida o excesso de recursos em seu país – em apontamento 

totalmente transponível para o Brasil, diga-se –, sustenta o jurista português Antônio Barreto:  

 
Sobram também recursos: se parássemos de procurar imitar a justiça divina, 
buscando continuamente uma certeza inatingível, crendo que desta nos 
aproximamos através da multiplicação de instâncias intervenientes na composição 
dos litígios, e nos resignássemos, modesta e inteligentemente, à falibilidade da 
condição humana, concluiríamos que é perfeitamente razoável, na esmagadora 
maioria dos casos, confiar numa única instância jurisdicional, sobretudo se for um 
tribunal coletivo, formado por três juízes.491 
 

 Em abono à proposta aqui preconizada, colacione-se a opinião de Pietro de Jesús Lora 

Alarcón, segundo a qual alguns processos, com base na natureza e valor da causa, poderiam 

desenvolver-se apenas na primeira instância, com previsão de recursos somente para o próprio 

juiz da causa (registre-se ser necessária apenas a previsão de embargos declaratórios ou outro 

recurso similar, que possibilite ao magistrado a correção de erro ou omissão no decisum)492-

493. 

Fernando da Fonseca Gajardoni, a seu turno, afirma que um mecanismo que pode ser 

empregado como instrumento de aceleração da tutela jurisdicional, consiste na limitação do 

acesso à Justiça de segundo grau, por vários meios, dentre eles, a previsão de hipóteses de 

não-cabimento da impugnação494. Diversos doutrinadores concordam em afirmar que um dos 

pontos em que a reforma deve avançar é na limitação severa de recursos, remetendo-se aos 

tribunais da federação apenas as questões relevantes e de repercussão, para que os tribunais 

superiores deixem de funcionar como terceira instância495. 

A preocupação com a flexibilização do duplo grau de jurisdição e com o número 

excessivo de recursos e de hipóteses de recorribilidade é universal, conforme se depreende 

facilmente de um estudo de Direito Processual Comparado. Um dos fundamentos básicos e de 

                                                           
490 PEREIRA, Joana Carolina Lins. Recursos de apelação: amplitude do efeito devolutivo. Curitiba: Juruá, 
2003, p. 244. 
491 Apud CARNEIRO, Athos Gusmão. Recurso Especial, Agravos e Agravo Interno. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003, p. 02. 
492 ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Reforma do Judiciário e efetividade da prestação jurisdicional. In: 
TAVARES, André Ramos; LENZA, Pedro; ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora (coord.). Reforma do Judiciário 
analisada e comentada. São Paulo: Método, 2005, p. 36. 
493 Nesse sentido, aponta José Maria Tesheiner que a prolação da sentença atende à obrigação do Estado de 
prestar a jurisdição. O duplo grau de jurisdição constitui um plus, uma espécie de controle de qualidade das 
decisões de primeira instância. TESHEINER, José Maria Rosa. Em tempo de reformas – o reexame das decisões 
judiciais. Revista de Processo, a. 32, n. 147, maio 2007, p. 153. 
494 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de aceleração do processo. São Paulo: Lemos & Cruz, 2003, 
p. 187. 
495 JUCÁ, Francisco Pedro. Reforma do Judiciário – algumas reflexões. In: TAVARES, André Ramos; LENZA, 
Pedro; ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora (coord.). Reforma do Judiciário analisada e comentada. São Paulo: 
Método, 2005, p. 20.  
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maior relevo da reforma do sistema judicial alemão foi o enxugamento da estrutura dos 

remédios jurídicos496 – esclareça-se que o conceito, no âmbito do Direito alemão, abrange os 

recursos e os sucedâneos recursais.  

Na doutrina italiana, destaca-se a resoluta opinião de Cappelletti, defensor da abolição 

quase total da apelação, apontando o excesso de órgãos colegiados, a excessiva duração do 

recurso de cassação, a idolatria do direito à impugnação, dentre outros defeitos que 

maculariam o princípio do duplo grau de jurisdição497. 

Dissertando sobre as reformas de 2003 no processo civil japonês, Luke Nottage afirma 

que as últimas emendas também elevaram a jurisdição de 300.000 para 600.000 ienes, para o 

muito popular procedimento expedito (comumente com duração de um dia [usually one-day 

procedure]), sem apelações e, por essa razão, mais direcionado à justiça substantiva498.  

O estudo do Banco Mundial, além de recomendar propostas tocantes à organização 

judiciária e à boa administração da justiça, sugere também reformas processuais, incluindo as 

que limitem os recursos, o que beneficiaria todos os casos, e não apenas os mais 

complexos499. 

Joana Carolina Lins Pereira assevera que, partindo-se do estudo da legislação de 

diversos países, é perceptível a crescente perda de espaço do princípio do duplo grau de 

jurisdição, em prol de uma maior celeridade do processo judicial. Exemplifica a autora 

afirmando que, na doutrina francesa, tem-se observado a ocorrência de um verdadeiro 

enfraquecimento progressivo do princípio do duplo grau, seja por meio da supressão, em 

determinados casos, do próprio direito de apelar ao segundo grau de jurisdição, seja através de 

situações onde ao tribunal é permitido julgar a lide sem que o juiz de primeiro grau o tenha 

feito500. Nesse sentido, conforme notícia de Perrot, oportuno registrar-se que há na França 

uma forte tendência a estabelecer-se o juiz único, sem a possibilidade de haver recurso para a 

instância superior501.  

Com efeito, um dos fatores que inviabilizam o funcionamento do Poder Judiciário e 

uma prestação de serviço célere e eficaz no Brasil é a infindável quantidade de recursos 

                                                           
496 HIEN, Eckart. A Reforma do sistema judicial alemão (trad. de Martim Vicente Gottschalk). Revista CEJ, 
Brasília, n. 34, p. 52-55, jul./set. 2006. P. 53. 
497 Apud NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 6. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 45. 
498 NOTTAGE, Luke. Civil Procedure Reforms in Japan: The Latest Round. Ritsumeikan Law Review, n. 22, 
2005, p. 85. Disponível em: <http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/rlr22/NOTTAGE.pdf>. Acesso em: 2 
dez. 2006 (tradução e grifo nossos). 
499 WORLD BANK. Brazil Making Justice Count: Measuring and Improving Judicial Performance in Brazil. 
2004, p. 113. 
500 PEREIRA, Joana Carolina Lins. Recursos de apelação: amplitude do efeito devolutivo. Curitiba: Juruá, 
2003, p. 233-234. 
501 Apud NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 6. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 45, nota 24. 
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processuais. Dissertando sobre a história da Justiça brasileira, Ibsen Gurgel noticia que o juiz 

ordinário, hierarquicamente subordinado ao ouvidor, tinha jurisdição territorial nas 

vilas/cidades e era a autoridade máxima daquelas localidades. Nas questões cíveis, sua alçada 

limitava-se às causas cujo valor estivesse compreendido entre $600 e $1000 réis e decidia sem 

apelações e sem agravos. O juiz de Vintena era a autoridade judicial nas aldeias com 

populações não superiores a 20 pessoas. Podia apreciar as questões envolvendo os moradores 

locais, cujo valor não ultrapassasse $400 réis e decidia verbalmente sem apelações ou 

agravos. O autor defende, por fim, a previsão de valores de alçada e de argüição de relevância 

como pressupostos recursais estritos502. 

 Não se olvide que a legislação ordinária pode restringir os recursos e mesmo aboli-los, 

só estando proibida de fazê-lo nos ordenamentos jurídicos em que a recorribilidade for uma 

imposição constitucional, o que não ocorre entre nós. No Brasil, ao contrário do que uma ou 

outra voz tem sustentado, o duplo grau de jurisdição não é norma constitucional, decorrendo 

apenas de lei ordinária. Registre-se que a Constituição Federal, no inciso LV do art. 5º, 

assegura somente o uso dos recursos existentes, e não o duplo grau de jurisdição em si 

mesmo503.  

 Há que se mencionar, no ponto sob exame, o artigo 8º, 2, alínea h, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, in verbis: 

 
Art. 8º - Garantias judiciais  
2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, 
enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa 
tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:  
h) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior.504  

 
Deflui da leitura do dispositivo acima transcrito que a previsão do direito de recurso é 

dirigida à seara penal, não sendo lícito emprestar-se interpretação extensiva à referida norma 

legal505. 

Portanto, a supressão de apelação nos processos cíveis pode decorrer de mera lei 

ordinária, não se tratando de regra absoluta, ou de viga intocável do sistema506. A garantia 

                                                           
502 GURGEL, Ibsen. Histórico da Administração Judiciária Brasileira. Revista CEJ, Brasília, n. 30, jul./set. 
2005, p. 50, 54 e 59. 
503 Fato este que foi percebido inclusive pela doutrina estrangeira, ao debruçar-se sobre a Constituição Federal do 
Brasil. Cf. COMOGLIO, Luigi Paolo. Etica e tecnica del “giusto processo”. Torino: G. Giappichelli Editore, 
2004. (Collana Biblioteca di Diritto Processuale Civile n. 28), p. 214-215.  
504 Disponível em: <http://www.cidh.oas.org/Basicos/Portugues/c.Convencao_Americana.htm>. Acesso em: 19 
nov. 2006. 
505 KUKINA, Sérgio Luíz. O princípio do duplo grau de jurisdição. Revista de Processo, a. 28, n. 109, jan./mar. 
2003, p. 110. 
506 Nesse sentido: CUNHA, Leonardo José Carneiro da. e DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual 
Civil : meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. V. 3. Salvador: JusPodivm, 2006, p. 
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somente será violada se, estando o recurso previsto na legislação, o exercício dele for negado 

à pessoa legitimada e juridicamente interessada507. 

 Destarte, compete ao legislador infraconstitucional ditar os parâmetros do princípio do 

duplo grau, a fim de, flexibilizando-o, torná-lo efetivo e condizente com a necessidade de 

maior nível de celeridade na tramitação processual. Corroborando o afirmado, podem ser 

referidos diversos diplomas legais que restringem o cabimento de recursos, sem que devam 

ser – nem disso se cogita –, de forma alguma, considerados inconstitucionais. É o que se lê 

em trecho da obra de Nelson Nery Júnior, cuja transcrição colaciona-se a seguir: 

 
É o caso, por exemplo, da Lei de Execução Fiscal, que não admite apelação quando 
o valor da causa for inferior a 50 OTNs (LEF 34 caput), e também da Lei dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais (lei 9.099/95 – LJE), que estipula o cabimento 
de “recurso” contra a sentença do juiz singular para o próprio Juizado, agora com 
composição diversa (três juízes de primeiro grau), sem, todavia, falar em apelação 
para o segundo grau de jurisdição (LJE 41). 
O Código de Processo Civil não faz restrições ao cabimento da apelação, pois 
admite esse recurso contra toda e qualquer sentença, sem nenhuma limitação. 
Poderia, entretanto, fazê-lo, conforme deflui do que vimos expondo até aqui. Assim, 
se em eventual reforma do processo civil criarem-se obstáculos ao cabimento da 
apelação, restringindo-a, não se estará violando o princípio do duplo grau de 
jurisdição. 
Em suma, a lei federal (CF 22 I) infraconstitucional pode criar, extinguir, modificar, 
ampliar os meios recursais no processo, só não podendo fazê-lo com relação aos 
recursos previstos e regulados expressamente pela Constituição Federal, como é o 
caso, por exemplo, dos recursos extraordinário (CF 102 III) e especial (CF 105 III). 
 

Resta enfrentarmos, ainda, o já clássico e unanimemente aceito argumento de que é da 

própria natureza humana, até mesmo por motivos psicológicos, não se conformar com uma só 

instância decisória508. Realmente, não se pode contestar a existência da referida necessidade 

de ordem psicológica, decorrente da propensão do ser humano de opor-se às decisões 

contrárias ao seu interesse, reagindo imediatamente com o pleito de um novo pronunciamento 

sobre a questão litigiosa. 

Contudo, há que se perquirir se tal necessidade deve prevalecer mesmo em casos de 

pequena monta. Isso porque nesses casos não se afigura viável, financeiramente e do ponto de 

vista temporal, aguardar longo espaço de tempo e arcar com mais gastos do que o montante 

                                                                                                                                                                                     
23; PEREIRA, Joana Carolina Lins. Recursos de apelação: amplitude do efeito devolutivo. Curitiba: Juruá, 
2003, p. 242. 
507 BERMUDES, Sérgio. Efeito devolutivo da apelação. In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). Estudos de 
Direito Processual Civil: homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. São Paulo: RT, 2005, p. 515 
(grifo no original). 
508 Vide a transcrição da opinião idêntica de inúmeros juristas nesse sentido em: BECKER, Laércio. Duplo grau: 
a retórica de um dogma. In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). Estudos de Direito Processual Civil: 
homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. São Paulo: RT, 2005, p. 146. 
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que se espera obter no final da lide509. Aqui tem aplicação aquele velho adágio popular de que 

“não se gastam dois peixes para pescar um só”. 

Argumenta-se também que a existência de recurso obriga cautela e estudo por parte da 

jurisdição inferior, porquanto o julgador, estando ciente de que sua decisão não será 

reapreciada por outro juízo, tornar-se-ia desatento no seu mister e desleixado com a 

atualização dos seus conhecimentos510. Discordamos da referida argumentação, pois o 

cabimento de recurso contra sua decisão não é o fator preponderante que faz com que o juiz 

atue com zelo ou cuide de manter seus conhecimentos atualizados. Caso contrário, os 

ministros que integram o Supremo Tribunal Federal estariam fadados a incorrer nos vícios de 

desatenção e falta de estudo, uma vez que têm o poder-dever de dizer a última palavra no 

processo judicial brasileiro. Ademais, a sentença pode vir a ser reapreciada por outro juízo, 

uma vez que o artigo 102, inciso III, da Carta Magna, prevê o cabimento de recurso 

extraordinário nas causas decididas em única ou última instância. Assim, desde que 

preenchidos os requisitos constitucionais, é admissível em tese a interposição de recurso 

extraordinário em face de sentença de juiz de primeiro grau, caso seja proferida em única 

instância511. 

Ademais, a falibilidade não é apanágio apenas do primeiro grau de jurisdição. Nada 

garante que a experiência, nem o duplo exame, signifiquem maior eqüidade na composição da 

lide512, embora o fato de se tratar de um órgão colegiado realmente traga um grau maior de 

proteção contra erros nas Cortes de Justiça. Contudo, mais uma vez, os argumentos da 

celeridade e da economicidade, especificamente nos casos de pequena monta, devem ter 

prevalência. 

Por fim, sugere-se, nos moldes do que está previsto no §511, (4), da ZPO, que haja a 

possibilidade de apelação mesmo nas hipóteses em que o valor perseguido no recurso não 

ultrapassar o limite pecuniário que venha a ser fixado, desde que o objeto da demanda tenha 

significado fundamental, ou o aperfeiçoamento do Direito ou a consolidação de uma 

jurisprudência uniforme exijam uma decisão do tribunal de apelação. Entretanto, esse juízo 

                                                           
509 Com o mesmo entendimento, BECKER, Laércio. Duplo grau: a retórica de um dogma. In: MARINONI, Luiz 
Guilherme (coord.). Estudos de Direito Processual Civil: homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de 
Aragão. São Paulo: RT, 2005, p. 146. 
510 Cf. BECKER, Laércio. Duplo grau: a retórica de um dogma. In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). 
Estudos de Direito Processual Civil: homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. São Paulo: RT, 
2005, p. 146-147. 
511 TAVARES, André Ramos. Análise do duplo grau de jurisdição com princípio constitucional. Revista de 
Direito Constitucional e Internacional, a. 8, n. 30, jan./mar. 2000, p. 184, nota 10. 
512 BECKER, Laércio. Duplo grau: a retórica de um dogma. In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). Estudos 
de Direito Processual Civil: homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. São Paulo: RT, 2005, p. 
148. 
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deve ser privativo do magistrado de primeira instância, devendo ser expressamente vedada a 

interposição de recurso contra a decisão de admissibilidade do juiz a quo, com exceção dos 

embargos de declaração, nos mesmos moldes da Anhörungsrüge alemã. 

 

 

5.7. Extinção da remessa necessária 

 

 

5.7.1. Análise crítica do instituto  

 

 

A doutrina e a jurisprudência travaram um longo debate acerca da natureza jurídica da 

remessa necessária. Defende-se nesse estudo que tal instituto não é recurso, mas sim condição 

de eficácia da sentença e para o seu trânsito em julgado513. Nesse sentido, Cândido Dinamarco 

refere que não se trata somente de negar autoridade de coisa julgada às sentenças proferidas 

nas hipóteses indicadas em lei, mas de excluir-lhes por completo qualquer eficácia, pois a 

remessa oficial possui efeito suspensivo, não permitindo sequer a execução provisória da 

sentença514. 

O Projeto de Lei nº 61/03 propõe: “...o fim do reexame necessário para condenações 

de até 500 salários mínimos e a possibilidade de penhora de bens dominicais. A proposta 

encontra-se no Senado Federal”515. A referida proposta teve início com o Projeto de Lei nº 

3.533/2004, de autoria do Deputado Federal Marcelo Guimarães Filho, que previa a 

continuidade do duplo grau de jurisdição apenas nos Municípios com população igual ou 

inferior a um milhão de habitantes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara rejeitou 

o referido projeto e aprovou o Projeto de Lei nº 3.615/2004, de autoria do Deputado Federal 

Maurício Rands, que prevê a revogação do art. 475 do CPC, extinguindo a remessa 

necessária. Houve aprovação e o envio ao Senado – passando a ser o PLC nº 6/2005 –, onde a 

Senadora Ideli Salvati apresentou uma emenda substitutiva para manter a remessa necessária, 

modificando o §2º do art. 475 do CPC, para afastar a aplicação do instituto apenas quando a 

condenação ou o valor controvertido for de valor certo não excedente a 500 (quinhentos) 

                                                           
513 Cf., por todos: CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 5. ed. São Paulo: 
Dialética, 2007, p. 179; VAZ, Paulo Afonso Brum. Reexame necessário no novo processo civil. Revista Direito 
Federal, Brasília, a. 22, n. 78, out./dez. 2004, p. 264-265. 
514 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma da Reforma. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 130.  
515 Reforma Infraconstitucional do Judiciário. Brasília-DF: Ministério da Justiça, p. 23. 
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salários mínimos – equivalentes a cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) –, bem como 

no caso de procedência dos embargos de devedor na execução de dívida ativa de valor não 

superior àquele limite. A referida emenda substitutiva foi aprovada pela CCJ do Senado e pelo 

Plenário daquela Casa, aguardando nova apreciação pela Câmara dos Deputados516. 

 O instituto do duplo grau de jurisdição obrigatório é criticado doutrinariamente, 

pugnando-se pela sua supressão, pois apenas se justificava para proteger a Fazenda Pública 

quando o Estado era mal aparelhado nos serviços jurídicos, o que, há muito, não corresponde 

à realidade do país, citando-se como exemplo disso a Advocacia-Geral da União517. 

 Corroborando esse entendimento, confira-se a sétima proposta do Ministro Ruy 

Rosado de Aguiar para alteração do sistema recursal cível:  

 
7. Não haverá reexame necessário. 
JUSTIFICATIVA 
As entidades beneficiadas com o regime do reexame necessário dispõem hoje de 
meios de defesa suficientes para lhes garantir a possibilidade de recurso 
voluntário.518 
 

 Ada Pellegrini Grinover519 qualifica o reexame necessário de verdadeiro privilégio 

antiisonômico, eivado de inconstitucionalidade, em virtude de se estabelecer em razão da 

pessoa de uma das partes, e não em razão da relevância pública da matéria objeto do 

processo520. Entretanto, apesar da resistência de cunho doutrinário, a jurisprudência é 

remansosa no sentido de admitir que as prerrogativas atribuídas à Fazenda Pública não 

conflitam com os princípios constitucionais sobre processo, especialmente com o princípio da 

isonomia521.  

 A jurisprudência do STJ sobre o tema demonstra um desconforto dos Ministros com o 

instituto, alvo de duras críticas, embora não deixe de ser aplicado nos casos sub judice: 

 
Em verdade, o instituto traduz uma deformação cultural, herdada de nossas origens: 
a falta de confiança do Estado em seus agentes e a leniência em sancionar quem 
pratica atos ilícitos em detrimento do interesse público. Se o Juiz ou o Advogado do 
Estado é desidioso ou prevaricador, outros povos o afastariam da magistratura. Nós, 

                                                           
516 Consultem-se detalhes do projeto no site do Senado Federal. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Materia>. Acesso em: 29 fev. 2008. 
517 COSTA, José Rubens. Duplo grau de jurisdição obrigatório – alteração da Lei nº 10.352/2001. Revista dos 
Tribunais , São Paulo: RT, a. 93, v. 823, maio 2004, p. 119-126. 
518 BARROS, Humberto Gomes de. In: Propostas da Comissão de Altos Estudos da Justiça Federal. Brasília-
DF: Conselho da Justiça Federal. V. 1, p. 26. 
519 GRINOVER, Ada Pellegrini. Os Princípios Constitucionais e o Código de Processo Civil . São Paulo: José 
Bushatsky, 1975, p. 45. 
520 No mesmo sentido, suscitando a inconstitucionalidade do reexame necessário, por vulneração ao princípio da 
isonomia, confira-se: GIANNICO, Maurício. Remessa obrigatória e o princípio da isonomia. Revista de 
processo, a. 28, n. 111, jul./set. 2003, p. 59. 
521 VAZ, Paulo Afonso Brum. Reexame necessário no novo processo civil. Revista Direito Federal, Brasília, a. 
22, n. 78, out./dez. 2004, p. 262. 
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não: criamos uma complicação processual, pela qual, violentando-se o princípio do 
dispositivo, obriga-se o juiz a recorrer. (REsp 29.800-7/MG, 1ª Turma, j. 
16.12.1992, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros). 
 
4. As normas de reexame necessário, por óbvio, pela sua afinidade com o 
autoritarismo, são de direito estrito e devem ser interpretadas restritivamente...”. 
(ED no AgrReg no REsp 353.697/SP, 6ª Turma, j. j. 19.12.2003, p. 356, Rel. Min. 
Hamilton Carvalhido). 
 

Afora isso, a existência de remessa necessária torna inócuo o propósito de aceleração 

existente no instituto do recurso adesivo, nas lides em que haja sucumbência parcial para a 

Fazenda Pública. Isso porque o recurso adesivo foi introduzido no sistema pátrio pelo CPC de 

1973, tendo por influência o processo civil alemão, com o propósito de acelerar o julgamento 

da lide. Isso ocorre naquelas hipóteses em que ambas as partes, cada qual per se, não têm 

interesse em recorrer, por julgar mais conveniente conformar-se com a sentença parcialmente 

desfavorável do que arriscar um segundo julgamento da causa522. Contudo, no caso de 

sucumbência parcial em lide contra a Fazenda Pública, não há razão para que a parte deixe de 

interpor apelação, pois sabe que, mesmo que deixe de fazê-lo, não ocorrerá o trânsito em 

julgado sem a reapreciação da causa no bojo do reexame obrigatório523. Isso traz ainda mais 

morosidade ao julgamento do apelo, uma vez que o tribunal deverá se debruçar sobre mais um 

recurso, com seus respectivos argumentos.  

Paulo Afonso Brum Vaz524 traz a seguinte análise sobre a remessa oficial:  

 
...sabe-se que o atraso, de efeitos nefastos, não se deve apenas aos problemas de 
ordem estrutural da justiça, mas também aos instrumentos processuais que lhe são 
disponibilizados pelo sistema. O reexame necessário, por exemplo, constitui uma 
etapa do procedimento que culmina por atrasar no tempo a efetiva satisfação dos 
direitos violados. 
(...). 
O nosso entendimento é de que o reexame necessário deveria ser extinto de nosso 
sistema processual, por representar motivo de atraso na entrega da prestação 
jurisdicional. Embora freqüentes os casos em que o reexame proporciona a reforma 
da sentença proferida, pensamos que a tutela dos direitos, disponíveis e 
indisponíveis, incumbe àqueles a quem a lei titulariza, e não ao Poder Judiciário. 
 

O Juiz Federal Agapito Machado também prega contra o duplo grau de jurisdição 

obrigatório, lembrando não ser suficiente que a Constituição determine a proporcionalidade 

entre juiz, população e quantidade de processos, sendo imprescindível que as leis sejam 

                                                           
522 Vide SILVA, José Afonso da. Sugestões do Dr. José Afonso da Silva ao Anteprojeto do Código de 
Processo Civil, p. 1-2. Escrito a convite do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil. Documento 
datilografado não publicado. 
523 Flávio Cheim Jorge sustenta que, sendo caso de remessa necessária, nenhuma das partes pode se valer da 
apelação adesiva, porquanto, como as partes já sabem previamente que haverá remessa dos autos ao tribunal, não 
se faz presente um dos requisitos do recurso adesivo, nomeadamente, a conformação inicial com o julgado. 
JORGE, Flávio Cheim. Apelação Cível: Teoria Geral e Admissibilidade. São Paulo: RT, 1999, p. 269-271. 
524 VAZ, Paulo Afonso Brum. Reexame necessário no novo processo civil. Revista Direito Federal, Brasília, a. 
22, n. 78, out./dez. 2004, p. 261 e 290. 
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alteradas com rapidez pelo Congresso Nacional, a fim de diminuir efetivamente a demora 

processual, devendo-se eliminar alguns recursos desnecessários, bem como o duplo grau de 

jurisdição525.  

 Há autores que sustentam não haver como defender o reexame obrigatório em favor do 

Estado em juízo, exceto para estados e municípios com orçamentos reduzidos, por ser 

verdadeiro obstáculo ao acesso à Justiça526. João Monteiro afirma o seguinte: 

 
se o Estado tem o dever de proporcionar aos litigantes, pelas leis de organização 
judiciária, máxima garantia de probidade e acerto, não pode vir ele mesmo, com a 
criação de duas instâncias, fazer sentir que a primeira não reúne aquelas condições 
de garantia.527 
 

Oportuno registrar-se interessante pesquisa realizada no âmbito do Tribunal de Justiça 

do Estado de Pernambuco, por intermédio da coleta de dados no site da instituição, referentes 

ao ano de 2004. Restringiu-se a pesquisa aos processos cíveis em que não foi interposta 

apelação, ou seja, aos casos em que o processo subiu à instância ad quem apenas devido ao 

reexame necessário. O TJPE, por intermédio de suas Câmaras Cíveis, recebeu, no ano de 

2004, 302 (trezentos e dois) reexames necessários para julgamento. Foram julgados 259 

(duzentos e cinqüenta e nove), sendo 201 (duzentos e um) mediante decisões colegiadas das 

seis Câmaras Cíveis que compõem a Corte e 58 (cinqüenta e oito) por meio de decisões 

monocráticas dos Desembargadores. 195 (cento e noventa e cinco) decisões negaram 

provimento ou não conheceram do reexame, enquanto 64 (sessenta e quatro) deram-lhe 

provimento total ou parcial. Das 64 (sessenta e quatro), 49 (quarenta e nove) referem-se a 

decisões que anularam a sentença de primeiro grau por ter o magistrado reconhecido ex officio 

a prescrição intercorrente em feitos do executivo fiscal, questão à época bastante tormentosa 

nos tribunais. Atualmente, a propósito, a nova redação do §5º, do art. 219 do CPC, atribuída 

pela Lei nº 11.280/2006, prescreve que “o juiz pronunciará, de ofício, a prescrição”. Assim, 

seriam apenas 15 (quinze) acórdãos favoráveis à Fazenda Pública, o que corresponde a 5,79% 

(cinco vírgula setenta e nove por cento) do total de julgados, enquanto em 94,21% (noventa e 

quatro vírgula vinte e um por cento) dos julgados, a remessa necessária apenas confirmaria o 

                                                           
525 MACHADO, Agapito. A nova Reforma do Poder Judiciário. Revista Direito Federal, Brasília, a. 23, n. 79, 
mar./maio 2005, p. 62. 
526 FONTAINHA, Fernando de Castro. Benefícios da Fazenda em juízo: barreira ao acesso à Justiça? Revista 
CEJ, Brasília, n. 30, jul./set. 2005, p. 25. 
527 Apud BECKER, Laércio. Duplo grau: a retórica de um dogma. In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). 
Estudos de Direito Processual Civil: homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. São Paulo: RT, 
2005, p. 144. 
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teor da sentença528. Apesar do perímetro reduzido da investigação de dados, a referida 

pesquisa logra demonstrar empiricamente a desnecessidade do instituto. 

Em suma, sugere-se a extinção da remessa necessária do ordenamento jurídico pátrio, 

por configurar-se como um obstáculo à efetivação da razoável duração do processo. 

  

 

5.7.2. As vantagens da Fazenda Pública como litigante habitual (repeat-

player litigant) 

 

 

O professor Marc Galanter desenvolveu a distinção entre os chamados litigantes 

eventuais (one-shot litigants) e os litigantes habituais (repeat-player litigants), baseado 

primariamente na freqüência de encontros com o sistema judicial. Ele sugere que a distinção 

corresponde aos indivíduos que possuem contatos isolados e incomuns com o sistema judicial 

e organizações com uma vasta experiência judicial. As vantagens do repeat-player litigant, 

segundo Galanter, são numerosas: (1) a experiência com a lei permite um melhor 

planejamento para o litígio; (2) ele possui economia de escala devido ao grande número de 

casos; (3) ele possui oportunidades de desenvolver relações informais com membros da 

instituição decisora; (4) ele pode distribuir o risco da litigância entre mais casos; e (5) ele 

pode utilizar estratégias em casos particulares para assegurar uma postura mais favorável em 

casos futuros. Devido a essas vantagens, os litigantes habituais são mais efetivos que os 

eventuais529.  

O que faz com que um litigante seja freqüente ou esporádico é, não apenas, o tipo de 

litígio em que está envolvido, mas também a sua dimensão e os recursos disponíveis que 

tornam distinta – menos custosa e mais próxima – a sua relação com o tribunal. O tipo ideal 

de litigante freqüente é, de acordo com Galanter, o litigante que tem tido e prevê que vai ter 

litígios freqüentes, que corre poucos riscos relativamente ao resultado de cada um dos casos e 

que tem recursos suficientes para perseguir os seus interesses de longo prazo. O tipo ideal de 

litigante esporádico, pelo contrário, é o litigante cujo valor do litígio é demasiado importante, 

relativamente à sua dimensão, ou demasiado pequeno, relativamente ao custo da reparação, 

para poder ser gerido de forma racional e rotineira. São fundamentalmente as pessoas 

                                                           
528 MAIA, Renato Vasconcelos. Inconstitucionalidade do reexame necessário face aos princípios da isonomia e 
da celeridade processual. Revista da ESMAPE, Recife, v. 11, n. 23, jan./jun. 2006, p. 259-260 e 281-285. 
529 Apud CAPPELLETTI, Mauro and GARTH, Bryant (editors). Access to Justice: a world survey. Book 1, v. I. 
Alphen aan den Rijn: Sijthoff and Noordhoff & Milan: Giuffrè, 1978, p. 17-18. 
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singulares, não sendo comum que recorram à Justiça duas vezes na vida pelo mesmo motivo e 

por isso não estão dotadas dos recursos necessários para fazê-lo, sendo mais cara a litigância, 

maior o risco que corre e o empenho que coloca na resolução do problema530. 

Há outras vantagens do litigante habitual não citadas por Cappelletti e Garth: ele 

programa e estrutura as suas relações contratuais de forma a garantir a sua defesa em caso de 

eventual conflito, sendo muitas vezes ele próprio a escrever o contrato; tem um fácil acesso a 

especialistas; pode e tem interesse em influenciar, não só o próprio conteúdo das leis, 

substantivas ou processuais, mas também a sua interpretação, para que ambas lhe sejam 

favoráveis, visto ser repetidamente afetado por elas531.  

A Fazenda Pública enquadra-se perfeitamente na figura do repeat-player litigant. Um 

segurado, um contribuinte, ou um servidor, agindo de forma isolada, são o exemplo ideal de 

one-shot litigant.  

Senão vejamos. A Fazenda Pública possui as seguintes vantagens: 1) goza de isenção 

de custas; 2) está protegida por enorme teia burocrática; 3) dispõe de orçamento volumoso; 4) 

dispõe de funcionários de carreira remunerados para sua defesa em juízo, selecionados 

mediante rigoroso e concorrido concurso público; 5) dispõe de funcionários de carreira para 

lhes prover assessoria técnica; 6) tem acesso mais fácil a informações que comumente se 

encontram dentro de suas próprias repartições; 7) no aspecto cultural e político, seus 

procuradores gozam de status mais elevado do que a maioria dos advogados particulares, o 

que lhes garante maior mobilidade diante dos magistrados e das instâncias decisórias; 8) 

acompanha o fluxo burocrático do poder (seus defensores estão mais conectados com as 

instabilidades e decisões do governo); 9) pagamento mediante precatório e a 

impenhorabilidade dos seus bens; 10) a comunicação entre os diversos órgãos públicos é feita 

por malote já estabelecido, funcional e constante; 11) cada órgão do governo lida com grande 

quantidade de litígios sobre a mesma matéria532.  

 

 

                                                           
530 SANTOS, Boaventura de Sousa, MARQUES, Maria Manuel Leitão, PEDROSO, João e FERREIRA, Pedro 
Lopes. Os Tribunais nas Sociedades Contemporâneas: o caso português. 2. ed. Porto: Afrontamento, 1996, p. 
71 e 73. 
531 SANTOS, Boaventura de Sousa, MARQUES, Maria Manuel Leitão, PEDROSO, João e FERREIRA, Pedro 
Lopes. Op. cit., p. 71-72. 
532 FONTAINHA, Fernando de Castro. Benefícios da Fazenda em juízo: barreira ao acesso à Justiça? Revista 
CEJ, Brasília, n. 30, jul./set. 2005, p. 24-25. 
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5.8. Extensão do crime de desobediência aos servidores públicos e instituição da 

prisão civil por “contempt of court” 

 

 

Propõe-se aqui, em resumo, a extensão do crime de desobediência aos servidores 

públicos inadimplentes no cumprimento do comando sentencial, bem como a criação da 

prisão civil pela prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, instituto esse conhecido no 

nos sistemas jurídicos de common law como contempt of court. 

O crime de desobediência está previsto no artigo 330 do Código Penal, cujo teor segue 

transcrito: “Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa”. 

Parcela majoritária da doutrina penal pátria entende que o crime de desobediência não 

pode ser praticado por servidores públicos, mas tão somente por particulares. Tal 

entendimento encontra seu fundamento principal na localização do mencionado dispositivo, 

que figura no Capítulo II do Título XI do Código Penal, intitulado “Dos Crimes Praticados 

por Particular Contra a Administração em Geral”. A título exemplificativo, cita-se, por todos, 

Damásio de Jesus533, em cuja opinião o sujeito ativo dos crimes praticados por particular 

contra a Administração em geral é o particular, não se excluindo o funcionário público, mas 

apenas quando se despir da sua qualidade funcional e desde que o objeto da ordem não se 

relacione com suas funções, isto é, quando agir como particular.   

A jurisprudência dos tribunais é vacilante quanto ao tema, prevalecendo atualmente, 

ainda, a posição defendida pela maioria da doutrina, acima esmiuçada. Observe-se, por 

exemplo, a evolução do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão 

controvertida. A Corte Especial desse egrégio sodalício, em decisão unânime proferida em 

19/06/1996, adotou a diretriz da atipicidade da desobediência cometida por funcionário 

público no exercício da função, in verbis: 

 
Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Classe: HC - HABEAS CORPUS - 4443 
Processo: 199600117799 UF: MT Órgão Julgador: CORTE ESPECIAL 
Data da decisão: 19/06/1996 Documento: STJ000125293   
Fonte DJ DATA:05/08/1996 PÁGINA:26294  
Relator(a)  ASSIS TOLEDO  
Decisão POR UNANIMIDADE, INDEFERIR A ORDEM. 
Ementa HABEAS CORPUS. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR 
EM MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE ADICIONAIS POR TEMPO 

                                                           
533 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal. V. 4 (Parte especial: Dos crimes contra a fé pública a dos crimes 
contra a administração pública). 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 207 e 217. 
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DE SERVIÇO. CRIME DE DESOBEDIENCIA. PACIENTES OCUPANTES DE 
CARGOS PUBLICOS. 
1. O HABEAS CORPUS NÃO É A VIA ADEQUADA PARA SOLUCIONAR 
QUESTÕES DE MÉRITO OBJETO DE MANDADO DE SEGURANÇA, 
DEVENDO OS PACIENTES OU A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA UTILIZAR 
OS RECURSOS PROCESSUAIS PERTINENTES. 
2. AUSENCIA DE COAÇÃO ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO DE 
LIBERDADE.  
3. O CRIME DE DESOBEDIÊNCIA PREVISTO NO ART. 330 DO CP TEM 
COMO SUJEITOS ATIVOS O PARTICULAR OU O FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO, EM SENTIDO AMPLO, EM RELAÇÃO A ATOS E FATO S NÃO 
RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DO CARGO E FUNÇÃO PÚBLICO S. 
(grifos nossos) 
 

O referido posicionamento foi seguido inteiramente pela Sexta Turma do STJ, em 

decisões reiteradas, como se aduz dos julgamentos do HC 6000-DF (Relator Ministro 

Anselmo Santiago, SEXTA TURMA, data do Julgamento 17/11/1997, Fonte DJ 19.12.1997, 

p. 67533, LEXSTJ vol. 106, p. 275, decisão por unanimidade), do HC 8593-SE (Relator 

Vicente Leal, SEXTA TURMA, data da decisão: 15/04/1999, documento: STJ000319749, 

fonte DJ 13/12/1999, p. 179, RT vol. 00776, p. 528, decisão por unanimidade), e do acórdão a 

seguir transcrito:   

 
Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Classe: RHC - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 7990 
Processo: 199800737197 UF: MG Órgão Julgador: SEXTA TURMA 
Data da decisão: 29/10/1998 Documento: STJ000238897   
Fonte DJ DATA:30/11/1998 PÁGINA:209 RSTJ VOL.:00119 PÁGINA:611  
Relator(a)  FERNANDO GONÇALVES  
Decisão Por unanimidade, dar provimento ao recurso. 
Ementa RHC. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. PREFEITO MUNICIPAL. 
NÃO CONFIGURAÇÃO. 
1. Em princípio, diante da expressiva maioria da jurisprudência, o crime de 
desobediência definido no art. 330 do CP só ocorre quando praticado por 
particular contra a Administração Pública, nele não incidindo a conduta do 
Prefeito Municipal, no exercício de suas funções. É que o Prefeito Municipal, 
nestas circunstâncias, está revestido da condição de funcionário público. 
2. Constrangimento indevido representado pela cláusula "sob pena de incidir em 
crime de desobediência à ordem judicial" corporificado em intimação para 
pagamento em 48 horas de vencimentos em atraso, não pleiteado em medida 
cautelar inominada, cujo provimento liminar, em segunda instância, assegura apenas 
a reintegração em cargo do qual foi o servidor demitido. 
3. Recurso provido. (grifos nossos) 
 

Por outro lado, a egrégia Quinta Turma do STJ abriu divergência com relação ao tema, 

e vem decidindo que o crime previsto no artigo 330 do CP pode ser praticado tanto por 

particular, quanto por agente público, mesmo que no exercício de suas funções. Nesse sentido, 

observem-se os julgados a seguir: 

 
Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Classe: RESP - RECURSO ESPECIAL - 491212 
Processo: 200201684381 UF: RS Órgão Julgador: QUINTA TURMA 
Data da decisão: 07/10/2003 Documento: STJ000514751   
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Fonte DJ DATA:10/11/2003 PÁGINA:205  
Relator(a)  JOSÉ ARNALDO DA FONSECA  
Decisão por unanimidade. 
Ementa PENAL. HABEAS CORPUS. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO 
PENAL. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. 
Para a configuração do delito de desobediência, imprescindível se faz a cumulação 
de três requisitos, quais sejam, desatendimento de uma ordem, que essa ordem seja 
legal e que emane de funcionário público. 
Não há norma jurídica que determine que a conduta mencionada no art. 330 do 
CP somente possa ser praticada por particular. 
Recurso provido. 
 
Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Classe: HC - HABEAS CORPUS - 30390 
Processo: 200301624307 UF: AL Órgão Julgador: QUINTA TURMA 
Data da decisão: 03/02/2004 Documento: STJ000530088   
Fonte DJ DATA:25/02/2004 PÁGINA:200  
Relator(a)  JOSÉ ARNALDO DA FONSECA  
Decisão por unanimidade. 
Ementa "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. 
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. FUNCIONÁRIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 
SUAS FUNÇÕES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRISÃO EM 
FLAGRANTE. ILEGALIDADE. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. 
O Eg. Superior Tribunal de Justiça, notadamente a Col. Quinta Turma, 
contrariando parte da doutrina, assentou entendimento segundo o qual é 
possível a prática do crime de desobediência por funcionário público, no 
exercício de suas funções. Precedente. 
Em qualquer das teses acerca da possibilidade do funcionário público, no exercício 
de suas funções, praticar o crime de desobediência, mostra-se inviável, a meu sentir, 
a ameaça de prisão em flagrante da paciente, porquanto se trata de crime de menor 
potencial ofensivo." 
Ordem deferida para afastar a ameaça de prisão. (grifos nossos) 
 

No âmbito dos Tribunais Regionais Federais, no entanto, a tendência quase unânime é 

a de seguir a orientação da Sexta Turma do STJ, ou seja, o entendimento de que apenas o 

particular pode praticar crime de desobediência. A título exemplificativo, refiram-se alguns 

acórdãos: TRF - Primeira Região: HC 200501000385480-MT, Terceira Turma, Data da 

decisão: 4/7/2005, Documento: TRF100215679, Fonte DJ 19/8/2005, p. 25, Relator 

Desembargador Federal Tourinho Neto, decisão por maioria; TRF - Segunda Região: HC 

2150-ES, Quarta Turma, Data da decisão: 27/09/2000, Documento: TRF200072683, Fonte 

DJU data:21/11/2000, Relator(a)  Juiz Rogério Carvalho, Decisão por unanimidade; TRF - 

Terceira Região: HC 11865-SP, Segunda Turma, Data da decisão: 30/04/2002, Documento: 

TRF300059296, Fonte DJU data:27/05/2002 página: 282, Relator(a)  Juiz Arice Amaral, 

Decisão por unanimidade; TRF - Quarta Região: HC 200404010001079-RS, Oitava Turma, 

Data da decisão: 03/03/2004, Documento: TRF400094088, Fonte DJU data:17/03/2004 

página: 449, Relator(a)  Élcio Pinheiro de Castro, Decisão por unanimidade; TRF - Quinta 

Região: AC 975- PE, Turma de Férias, Data da decisão: 19/01/2000, Documento: 
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TRF500038308, Fonte DJ - Data::25/02/2000 - Página::2176, Relator(a)  Desembargador 

Federal Ubaldo Ataíde Cavalcante, Decisão unânime. 

Aliás, é raríssimo encontrar-se nos Tribunais Regionais Federais algum julgado que se 

posicione pela possibilidade de prática de crime de desobediência por funcionário público no 

exercício de suas funções. Exemplo dessa opinião é o seguinte acórdão: TRF - Segunda 

Região, HC 2349-RJ, Sexta Turma, Data da decisão: 09/05/2001, Documento: 

TRF200075972, Fonte DJU data:07/06/2001, Relator(a)  Juiz Poul Erik Dyrlund, Decisão por 

maioria.  

Noutro giro, não se afigura convincente o argumento adotado em alguns acórdãos, de 

que o funcionário público não comete crime de desobediência, mas sim de prevaricação. A 

prevaricação é crime absolutamente diverso e bem mais difícil de ser configurado, uma vez 

que o tipo penal exige que a omissão do agente público ocorra para satisfazer seu interesse ou 

sentimento pessoal, consoante expresso no artigo 319 do CP. A desobediência, por sua vez, 

não comporta tal demanda. 

Sugere-se, no presente trabalho, que haja uma evolução da jurisprudência 

hodiernamente dominante, a fim de que o funcionário público no exercício de suas funções 

também seja admitido como sujeito ativo do crime de desobediência. 

Conforme deflui da leitura do artigo 330 do CP, anteriormente transcrito, o dispositivo 

não descreve uma qualidade especial do sujeito ativo. Em outras palavras, o fato típico 

descrito no dispositivo em questão (“desobedecer a ordem legal de funcionário público”), 

pode ser praticada por qualquer pessoa, seja particular ou funcionário público. O requisito 

para a configuração do fato típico é que a ordem emane de servidor público, silenciando a 

norma legal sobre quem é o destinatário da ordem. Inexistindo diferenciação na lei, não cabe 

ao intérprete criá-la ao seu talante. 

Como visto anteriormente, o argumento nuclear utilizado pelos que defendem a 

impossibilidade do funcionário público, no exercício de suas funções, praticar o crime de 

desobediência, cinge-se à topografia do artigo 330 dentro do Código Penal, haja vista que o 

crime de desobediência se insere no capítulo que cuida “Dos crimes praticados por particular 

contra a Administração em geral”, e portanto, apenas o particular – e não o funcionário 

público – poderia cometer quaisquer dos crimes inclusos no referido capítulo. 

Deve-se advertir, no entanto, que o tipo penal se resume ao texto do artigo que 

descreve a conduta delituosa. As rubricas que designam os capítulos, títulos e artigos da parte 

especial do Código Penal, não integram o tipo penal, destinando-se meramente à organização 

didática do texto do diploma legal. Dessa constatação decorre que o sujeito ativo – assim 
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como os demais elementos do crime, frise-se – só deve ser identificado com base no disposto 

no tipo penal. É incorreto, pois, socorrer-se do título “Dos crimes praticados por funcionários 

públicos contra a Administração Pública”, para definir quem são os sujeitos ativos dos crimes 

insertos nesse capítulo534.  

Destarte, faz-se urgente a necessidade de mudança da posição firmada pela 

jurisprudência pátria, a fim de que sejam abarcados como sujeitos ativos do crime de 

desobediência os servidores públicos. Em caráter complementar, propõe-se alteração 

legislativa para majorar a pena prevista para o crime em apreço, que, como se vê, é ínfima. 

Preconiza-se, ainda, a instituição da prisão civil pela prática de atos atentatórios à 

dignidade da justiça, com inspiração no contempt of court dos sistemas jurídicos de common 

law. Vilian Bollmann traz a seguinte lição sobre o tema:  

 
Por outro lado, é necessário criar tipos legais penais, com sanções claras e duras, não 
só para o descumprimento de ordens judiciais (tanto por particulares quanto por 
servidores públicos), mas também para as fraudes processuais “lato sensu”, como o 
falso testemunho, a fraude processual, o favorecimento real ou pessoal etc. Além 
disso, mudar a concepção de que tais delitos não permitem a prisão em flagrante, 
mas sim perceber que, por exemplo, o crime previsto no art. 330 do CP, é crime do 
tipo permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo. Tornar tal delito 
inafiançável ou modificar o sistema de imposição de fiança para exigir valores 
compatíveis com a realidade econômica implicaria trazer ao sistema brasileiro a 
“contempt of court”, que, no direito saxão, garante a efetividade das decisões 
judiciais.535 
 

 Destaque-se, de imediato, a constitucionalidade da medida mencionada, pois a 

Constituição Federal veda a prisão por dívida, não se incluindo neste conceito a prisão por 

desacato à dignidade da Justiça536. O mesmo pode ser dito do Pacto de San José da Costa 

Rica, em cujo artigo 7.7 se estampa que ninguém deve ser detido por dívida (com exceção das 

obrigações alimentares), não havendo referência à prisão por contempt of court. A propósito, 

segue a mesma senda o STF no julgamento do RE 466.343-SP (analisando detidamente no 

ponto 1.3), que se cinge ao exame da proibição da prisão por dívida. 

Dentre outras classificações existentes, que não nos interessa abordar no âmbito deste 

trabalho, o contempt of court diferencia-se em criminal e civil. O primeiro tipo consiste na 

ofensa à dignidade e à autoridade do tribunal ou de seus funcionários, gerando obstáculo ou 

                                                           
534 AMORIM, Pierre Souto Maior Coutinho de. Funcionário Público e Crime de Desobediência. Aspectos 
Processuais e Substanciais. Luta pela Justiça. Disponível em: 
<http://www.luta.pelajustica.nom.br/pdf/artigo2.zip>. Acesso em: 22 out. 2007. 
535 BOLLMANN, Vilian. Mais do mesmo: reflexões sobre as “reformas“ processuais. Revista Direito Federal, 
a. 23, n. 84, abr./jun. 2006, p. 229. 
536 SILVA NETO, Francisco Antônio de Barros e. A improbidade processual da administração pública e sua 
responsabilidade objetiva pelo dano processual. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito 
de Faculdade de Direito do Recife/Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Pernambuco, como 
requisito parcial para obtenção do grau de Doutor em Direito. Recife: 2007, p. 145. 
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obstrução ao processo, e em conseqüência, tornando-o mais moroso e abalando a reputação do 

órgão judiciário. Pode ser adotado em processos civis ou penais, exibindo nítido caráter 

punitivo, ao mesmo tempo reprimindo o autor da ofensa e dissuadindo-o e os demais cidadãos 

de adotarem comportamentos similares. A pena é de prisão ou multa, sendo esta última de 

quantia e duração indeterminadas, e sumariamente impostas. O segundo tipo, por sua vez, de 

caráter coercitivo, consiste na omissão de certo comportamento prescrito pelo tribunal, em 

prejuízo do direito de uma das partes. Aplica-se a sanção a requerimento da parte adversa, 

mas nada impede a atuação ex officio do próprio magistrado537. 

 O contempt of court não é novidade no Brasil. O artigo 601 do CPC (por intermédio 

da Lei nº 8.953/94), e o artigo 14, inciso V, e parágrafo único, do mesmo diploma legal (por 

obra da Lei nº 10.358/01), adotaram instrumentos de coerção semelhantes ao instituto 

mencionado, mas restritos à aplicação de sanção pecuniária, excluída a prisão do 

inadimplente538. 

Contudo, o artigo 601 do Código de Ritos cinge-se aos atos atentatórios à dignidade da 

Justiça praticados pelo executado. O artigo 14, inciso V, parágrafo único, do CPC, a seu 

turno, possui caráter mais abrangente, o que é uma vantagem. Porém, o dispositivo em tela 

prevê que, “não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão 

final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado”. Esse é 

um dos pontos negativos do instituto. Deveria ser a multa exigível a partir da preclusão da 

decisão que a aplicou. Isso porque a finalidade da sanção pecuniária é compelir o recalcitrante 

ao cumprimento do mandamento judicial. Postergada a exigibilidade da multa para depois do 

                                                           
537 ASSIS, Araken de. O contempt of court no direito brasileiro. Revista de Processo, a. 28, n. 111, jul./set. 
2003, p. 20-21. 
538 “Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo: V - 
cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos 
judiciais, de natureza antecipatória ou final. Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam 
exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao 
exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar 
ao responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por 
cento do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final 
da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado. 
Art. 601. Nos casos previstos no artigo anterior, o devedor incidirá em multa fixada pelo juiz, em montante não 
superior a 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras sanções de 
natureza processual ou material, multa essa que reverterá em proveito do credor, exigível na própria execução. 
Parágrafo único.  O juiz relevará a pena, se o devedor se comprometer a não mais praticar qualquer dos atos 
definidos no artigo antecedente e der fiador idôneo, que responda ao credor pela dívida principal, juros, despesas 
e honorários advocatícios.  
Art. 600.  Considera-se atentatório à dignidade da Justiça o ato do executado que: I - frauda a execução; II - se 
opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - resiste injustificadamente às ordens 
judiciais; IV - intimado, não indica ao juiz, em 5 (cinco) dias, quais são e onde se encontram os bens sujeitos à 
penhora e seus respectivos valores.” Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 25 jun. 2006. 
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trânsito em julgado da decisão final da causa, perde-se todo o seu poder de pressão 

psicológica sobre o obrigado. Nem se argumente que a exigibilidade da multa deve aguardar o 

final da demanda, para que se tenha certeza acerca do dever de cumprir a decisão, e que “do 

contrário, poder-se-ia punir a parte pelo descumprimento de uma decisão que culminou por 

não ser confirmada”539. Além disso, a pena pecuniária apresenta outros dois pontos fracos, 

quais sejam, a limitação do teto de vinte por cento do valor da causa e a eventual insuficiência 

patrimonial do destinatário da ordem judicial. Explica-se, destarte, a relativa ineficácia do 

contempt of court no Brasil. 

Em conjunto com a sanção pecuniária, os sistemas jurídicos de common law utilizam, 

com excelentes resultados, a prisão do desobediente como meio coercitivo540. O infrator 

permanece na prisão até que concorde em obedecer à injunction. No caso, costuma-se dizer 

que “o preso guarda no próprio bolso a chave para sair do cárcere, bastando adotar o 

comportamento prescrito pelo juiz”541. A propósito, nos Estados Unidos da América inexiste 

prazo pré-determinado de duração da prisão; na Inglaterra e no País de Gales, uma lei de 1981 

fixou o prazo máximo de dois anos, decretada por corte superior, ou de um mês, emitida a 

ordem por corte inferior542.  

Interessante notar-se o respeito devotado pelos cidadãos americanos às decisões 

judiciais, devido ao temor de punição por meio do contempt of court. A título ilustrativo, 

observe-se como o proprietário do site “We the People Fundation & We the People 

Congress”, na dúvida sobre a extensão de uma ordem judicial, decidiu apagar a maior parte 

do conteúdo da referida página, para prevenir multas oriundas do desacato à ordem judicial: 

 
Devido a uma ordem proferida por uma Corte Distrital dos Estados Unidos, a 
maioria do conteúdo deste website foi apagada. Em razão da extensão e vaguidade 
do comando judicial, essa ação foi tomada para prevenir acusações de contempt of 
court. A ordem está sendo apelada no Segundo Circuito da Corte de Apelações dos 
Estados Unidos. (tradução nossa)543 
 

                                                           
539 VAZ, Paulo Afonso Brum. O contempt of Court no novo processo civil brasileiro. Revista de Processo, a. 
29, n. 118, nov./dez. 2004, p. 162-3. 
540 Segundo Ada Pellegrini Grinover “a prisão, aplicada com prudência, é considerada medida de grande 
praticidade para a efetividade do processo”. GRINOVER, Ada Pellegrini.  Paixão e morte do “contempt of 
court” brasileiro: art. 14 do Código de Processo Civil. In: CALMON, Eliana e BULOS, Uadi Lammêgo (coord.). 
Direito processual: inovações e perspectivas. Estudos em homenagem ao Ministro Sálvio de Figueiredo 
Teixeira. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 5. 
541 ASSIS, Araken de. O contempt of court no direito brasileiro. Revista de Processo, a. 28, n. 111, jul./set. 
2003, p. 31. 
542 ASSIS, Araken de. Op. cit., p. 23. 
543 No original: “Pursuant to an Injunction issued by a United States District Court most of the content from this 
website has been deleted. Because of the extent and vagueness of the Order, this action has been taken to prevent 
charges of Contempt of Court. The Order is being appealed to the Second Circuit U.S. Court of Appeals.” 
Disponível em: <http://givemeliberty.org>. Acesso em: 4 set. 2007. 
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 Ressalte-se, a propósito, que a injunction em questão estava pendente de apelação, o 

que não impediu o pronto cumprimento do decisum. É exatamente com vistas à obtenção de 

uma efetividade como a relatada que se defende uma modificação legislativa que permita 

expressamente a prisão civil para o descumprimento injustificado de ordens judiciárias544, 

com inspiração no contempt of court dos sistemas jurídicos de common law545. 

De fato, a prisão civil por desobediência às decisões judiciais se constituiria em uma 

arma bastante eficaz para promover a aceleração do trâmite processual e acesso mais efetivo à 

justiça. Nesse sentido, colaciona-se a brilhante lição de Ada Pellegrini Grinover: 

 
É inconcebível que o Poder Judiciário, destinado à solução de litígios, não tenha o 
condão de fazer valer os seus julgados. Nenhuma utilidade teriam as decisões, sem 
cumprimento ou efetividade. Negar instrumentos de força ao Judiciário é o mesmo 
que negar sua existência.546  
 

 Outra medida que aceleraria em muito o cumprimento das decisões judiciais pelos 

órgãos públicos seria uma inovação legal que possibilitasse a suspensão do funcionário 

público recalcitrante, com a designação ad hoc de outro, somente para o cumprimento do 

decisório.  

Corroborando fortemente as sugestões em estudo, confiram-se as propostas de 

alterações legislativas do Ministro Humberto Gomes de Barros, que sugere, dentre outras 

modificações, a inclusão de oito parágrafos no artigo 463 do CPC, dos quais se destacam os 

§§6º e 8º:  

 
Art. 463. Publicada a sentença de mérito, o juiz só poderá alterá-la: 
§§1º ao 5º. Omissis. 
§6º O funcionário público que descumprir sentença judicial ou dificultar-lhe a 
execução, incide nas penas previstas para o crime de desobediência. 
§7º. Omissis. 
§8º Na hipótese do §6º, o juiz poderá suspender do exercício da função o 
funcionário desobediente, nomeando outro, para que dê cumprimento à sentença547. 
 

 Registre-se a existência, no Senado Federal, do projeto de lei nº 132/2004, em que se 

institui prisão por até 60 (sessenta) dias, para aquele que não cumprir com exatidão os 
                                                           
544 GRINOVER, Ada Pellegrini. A necessária reforma infraconstitucional. In: TAVARES, André Ramos; 
LENZA, Pedro; ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora (coord.). Reforma do Judiciário analisada e comentada. 
São Paulo: Método, 2005, p. 502. 
545 Araken de Assis descreve a tutela penal da execução de alimentos no Brasil, prevista no artigo 21 da Lei nº 
5.478/68, como um exemplo exitoso de instituto inspirado na prisão por desobediência do contempt of court.  
ASSIS, Araken de. O contempt of court no direito brasileiro. Revista de Processo, a. 28, n. 111, jul./set. 2003, p. 
35.  
546 Apud TEIXEIRA, Sérgio Torres. Peculiaridades da antecipação de tutela enquanto instrumento de 
concretização da efetividade do processo. In: DUARTE, Bento Herculano e DUARTE, Ronnie Preuss (coord.). 
Processo Civil: aspectos relevantes. Vol. 2. Estudos em homenagem ao Prof. Humberto Theodoro Júnior. São 
Paulo: Método, 2007, p. 539, nota 85. 
547 BARROS, Humberto Gomes de. In: Propostas da Comissão de Altos Estudos da Justiça Federal. Brasília-
DF: Conselho da Justiça Federal. V. 1, p. 16-17. 
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provimentos mandamentais e criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de 

natureza antecipatória ou final, quando for ineficaz a multa atualmente prevista no artigo 14, 

parágrafo único. A proposta contida no projeto, dando nova redação ao artigo 14 do CPC, 

encontra-se vazada nos seguintes termos: 

 
Art. 14. Omissis. 
§ 1º Omissis. 
§ 2º Se as circunstâncias do caso evidenciarem que a multa prevista no parágrafo 
anterior será ineficaz ou, ainda, em caso de renitência e sem prejuízo da cobrança 
daquela, poderá o juiz decretar a prisão das pessoas enumeradas no caput pelo prazo 
de até 60 (sessenta) dias. 
§ 3º Será facultada a apresentação de justificativa para o descumprimento do 
provimento mandamental no prazo de 5 (cinco) dias. Este prazo e a advertência 
sobre a sanção constarão obrigatoriamente do mandado de intimação. 
§ 4º Descumprido o provimento e decorrido o prazo para apresentação de 
justificativa, o juiz ouvirá as partes ou a parte contrária em 5 (cinco) dias e decidirá 
em igual prazo. 
§ 5º Quando as partes descumprirem o provimento, o incidente será processado nos 
próprios autos. Nos demais casos será processado em autos apartados, instruído com 
a ordem, certidão de intimação, justificativa e manifestação da (s) parte (s). Em 
qualquer hipótese não suspenderá o curso do processo. 
§ 6º Caso o ato a ser praticado seja personalíssimo, poderá o juiz suspender a ordem 
de prisão e colocar a parte ou o terceiro em liberdade pelo prazo necessário para o 
cumprimento do provimento. Cumprido com exatidão o provimento mandamental 
ou cessado o embaraço, será imediatamente revogada a ordem de prisão."548 
 

 Reputam-se bastante interessantes as previsões do projeto mencionado, ressalvando-se 

apenas a exigüidade do prazo máximo de prisão, fixado em 60 (sessenta) dias, sendo que a 

referida duração poderia ser dilargada, ou mesmo não haver a estipulação prévia de um prazo, 

ficando a matéria a cargo da prudente análise do magistrado, em cada caso concreto.  

O projeto encontra-se parado desde 16/09/2004, aguardando apreciação na Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania, após o recebimento do relatório do Senador Demóstenes 

Torres, com voto pela aprovação do Projeto com as emendas nº 1, 2 e 3 que apresenta. Pede-

se vênia para transcrever alguns trechos importantes das justificativas elaboradas pela 

Associação dos Magistrados do Brasil - AMB para o projeto em tela: 

 
E vale lembrar que não há incompatibilidade com a ordem constitucional vigente. O 
art. 5.º, LXVII, da Constituição Federal, determina que "não haverá prisão civil por 
dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de 
obrigação alimentícia e a do depositário infiel" (grifamos). Nos termos da proposta 
de alteração legislativa que segue, a prisão não advém do inadimplemento de uma 
obrigação, mas sim do descumprimento de uma ordem judicial. 
Optou-se pela criação de um mecanismo próprio do processo civil para a solução do 
problema do descumprimento dos provimentos mandamentais, ao invés de 
criminalizar a conduta do desobediente, até porque a prisão sugerida apresenta-se 
como meio de coerção e não como pena, razão pela qual deverá cessar tão-logo o 
provimento seja cumprido. 

                                                           
548 Disponível em: < http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Materia/getHTML.asp?t=1590>. Acesso em: 23 jan. 
2008. 
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Atentou-se para a necessidade de respeitar as garantias constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa, facultando-se ao desobediente a apresentação de 
justificativa. 
 

Conclui-se, portanto, que as propostas em liça são necessárias para que tanto os 

particulares quanto os servidores públicos se sintam compelidos ao cumprimento escorreito 

das decisões judiciais, a fim de acelerar a satisfação das pretensões opostas em juízo contra a 

Administração Pública, efetivando a justiça no caso concreto. 
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CONCLUSÕES 

 

 
1. A morosidade processual é fenômeno antigo e não se restringe ao ordenamento 

jurídico brasileiro. A crise enfrentada pelo sistema judiciário no Brasil, no entanto, atingiu 

elevada gravidade, prejudicando principalmente aqueles que não podem aguardar uma 

solução demorada da lide e têm urgência na obtenção dos seus direitos.  

2. O excessivo retardamento temporal para a efetivação do direito perseguido é um dos 

principais fatores de desprestígio do Poder Judiciário e de sua imagem negativa perante o 

jurisdicionado. 

3. Os valores segurança jurídica e celeridade não estão em contradição, devendo-se 

buscar o equilíbrio e a convivência harmônica entre ambos, sob o pálio da razoabilidade. 

4. O due process of law e a razoável duração do processo germinaram juntos com a 

Magna Carta do Rei João “Sem Terra”, e, a partir de então, expandiram-se pelo mundo, sendo 

proclamados em incontáveis constituições e declarações de direitos. 

 5. O direito à razoável duração do processo vige no Brasil desde o Decreto nº 678, de 

9 de novembro de 1992, que promulgou no plano interno o Pacto de San José da Costa Rica. 

A EC nº 45/2004 incluiu a garantia fundamental no inciso LXXVIII do artigo 5º da 

Constituição Federal.  

6. As conseqüências do inciso LXXVIII, além de tornar inequívoco o status 

constitucional do instituto, foram: 1) incentivo à pesquisa e criação doutrinária; 2) uso do 

princípio como razão de decidir; 3) atuação do Poder Público para concretização do 

mandamento constitucional; 4) inconstitucionalidade das leis que atentem contra a garantia; e 

5) indenizabilidade dos danos sofridos com a demora do processo.  

 7. Não se afigura adequado arbitrar um prazo fixo para definir a razoabilidade do 

tempo de tramitação de um processo em abstrato. A duração razoável tem um conteúdo 

mínimo que permite identificá-la, sem o qual a dilação indevida resta patente. Para a 

constatação da presença ou ausência da razoável duração do processo nos demais casos, 

foram elaborados critérios de objetivação do conceito no caso concreto. 

8. O TEDH assentou os critérios objetivos para aferição da duração razoável no caso 

concreto, nomeadamente: 1) a complexidade do litígio; 2) a conduta pessoal da parte lesada; 

3) a conduta das autoridades envolvidas no processo; e 4) o interesse em jogo para o 

demandante da indenização. Tal classificação é seguida por todos os tribunais que apreciam a 
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matéria, dentre eles, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte de Cassação da 

Itália e o Tribunal Constitucional da Espanha.  

9. O Tribunal Constitucional da Espanha adota os critérios referidos, temperando-os 

com um critério extra, não acolhido pela Corte Européia: as margens ordinárias de duração 

dos litígios do mesmo tipo daquele em que ocorreu o retardamento. Não se afigura adequada a 

recepção desse critério no Brasil, em virtude da possibilidade de estandardização de índices 

insatisfatórios, convolando-se o anormal – isto é, a freqüente lentidão do processo – em 

conforme com a Constituição.  

10. O Brasil ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos em 25/09/1992, 

incorporando-a ao ordenamento pátrio por meio do Decreto nº 678, de 9 de novembro de 

1992. O Congresso Nacional autorizou o Presidente da República a aceitar a jurisdição 

contenciosa da Corte Interamericana, o que ocorreu em 10/12/1998, mediante nota transmitida 

ao Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos. 

11. O lapso temporal transcorrido entre a apresentação da nota de reconhecimento, em 

10/12/1998, e a data em que o Poder Executivo concluiu formalmente o processo interno de 

validação, com o Decreto presidencial nº 4.463, de 8/11/2002 (publicado em 11/11/2002), não 

retira a competência da Corte Interamericana para os fatos compreendidos nesse período. De 

fato, o ato jurídico de adesão à cláusula facultativa de jurisdição obrigatória tornou-se perfeito 

e acabado com a entrega da nota à OEA, constituindo-se a promulgação do decreto 

presidencial em formalidade interna, irrelevante para a responsabilização do Brasil no âmbito 

internacional. 

12. A Corte Interamericana proferiu, em 2006, a primeira sentença condenatória contra 

o Estado brasileiro, no caso Ximenes Lopes. A demora irrazoável no trâmite da ação civil de 

reparação de danos foi um dos fundamentos do julgado, que condenou o Brasil, dentre outras 

sanções, a pagar indenização à família da vítima e a publicar o julgamento no Diário Oficial e 

em outro jornal de ampla circulação nacional. 

13. A restituição dos danos causados pela demora não deve ser considerada como um 

fim em si mesmo, sendo mister sua aplicação apenas nos casos desviantes, quando não restar 

alternativa, pois o intuito primário do sistema jurídico deve ser impedir a própria ocorrência 

da lesão, por intermédio da promoção de mudanças que levem à prestação da jurisdição em 

tempo razoável. A condenação do Estado possui dupla finalidade: 1) ressarcir os prejudicados 

pela demora indevida; 2) pressionar o Poder Público a efetuar as reformas legislativas e os 

investimentos estruturais necessários ao aperfeiçoamento e melhora da máquina judiciária. 
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14. A responsabilidade pela vulneração à razoável duração do processo é objetiva, não 

pressupondo conduta dolosa ou culposa do Estado ou de agentes públicos. O exame da 

diligência do magistrado é útil para verificar a sua responsabilização pessoal, mas é 

prescindível para se demonstrar a lesão ao direito fundamental. 

15. A fim de que seja reconhecido o direito à reparação, faz-se necessário que a parte 

lesada demonstre um dano gerado pela excessiva duração do julgamento. Com muita 

freqüência, será suficiente ao tribunal ler os memoriais acostados pelas partes e os autos do 

processo original para arbitrar eqüitativamente o dano. Contudo, deve ser permitida ampla 

instrução probatória complementar, caso seja requerido pelo interessado ou determinado de 

ofício pela corte, a fim de demonstrar um eventual dano causado pela duração do processo, 

mas externo ao mesmo.  

16. A Administração Pública está obrigada a garantir a duração dos processos em 

tempo razoável, ainda quando a dilação se deva a carências estruturais da organização 

judicial. A insuficiência dos meios disponíveis ou o imenso volume de trabalho que recai 

sobre determinados órgãos judiciais pode isentar os juízes da responsabilidade pessoal pelos 

atrasos, mas não a Administração Pública. Ressalvam-se os casos de força maior que 

impliquem a interrupção da atividade jurisdicional, porquanto esses justificam – 

provisoriamente, diga-se, e desde que sejam adotadas, por parte do Estado, medidas oportunas 

para eliminá-los – a entrega da tutela jurisdicional pelo Estado em tempo mais dilargado. Tal 

entendimento colaborará, de resto, com um melhor funcionamento do sistema de freios e 

contrapesos entre os poderes, garantindo a independência do Poder Judiciário e a preservação 

do Estado Democrático de Direito. 

17. Recomenda-se a edição de um diploma legal inspirado na Legge Pinto e na 

jurisprudência da CEDH, a fim de disciplinar o direito à razoável duração do processo, fixar 

os conceitos envolvidos e os critérios para sua aferição, regulamentar a ação reparatória, e 

espancar as dúvidas sobre o tema. Ressalte-se a possibilidade de pleito indenizatório 

atualmente, independentemente da existência de lei regulatória. 

18. Propõe-se, de lege ferenda, a adoção do período de seis meses após o trânsito em 

julgado da demanda como prazo prescricional para o ajuizamento da ação reparatória por 

lesão à razoável duração do processo. Não é razoável o prazo qüinqüenal para a propositura 

da demanda, se é justamente contra a excessiva lentidão que se insurge.  

19. A legitimidade ativa para a propositura da ação reparatória deve ser a mais ampla 

possível, em virtude do previsto no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, 

alcançando, verbi gratia, as pessoas físicas ou naturais – autor ou réu, não importando sejam 
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vencedores ou sucumbentes no processo em que se deu a dilação indevida –, jurídicas ou 

morais, fundações, entes despersonalizados, os herdeiros e sucessores da parte prejudicada, o 

acusado e a vítima do delito. 

20. Possuem legitimidade passiva para responder à ação a União, os Estados-membros 

e o Distrito Federal, a depender de onde tramitava o processo principal. Embora possível o 

acionamento do magistrado quando tenha agido com dolo ou fraude, afigura-se mais 

adequada a propositura da demanda exclusivamente contra o Estado, sob o pálio da 

responsabilidade objetiva, cabendo ao último o direito de regresso contra o julgador naquela 

hipótese, conforme entendimento do STF. 

21. Se a ação de indenização fundar-se exclusivamente na responsabilidade objetiva 

do Estado, deverá ser ajuizada unicamente contra o ente público responsável, sendo 

inadmissíveis a inclusão do magistrado na demanda e sua denunciação à lide. Quando o dolo 

ou fraude do juiz constam na causa petendi, sua denunciação à lide é permitida e 

recomendável, haja vista a possibilidade de solução das duas demandas (reclamante contra 

Estado e Estado contra magistrado) em uma só sentença. 

22. A garantia da duração razoável vige para todos os tipos de processos, tanto os 

judiciais quanto os administrativos, envolvendo os processos de conhecimento, cautelar e de 

execução, e de “jurisdição voluntária”.  

23. Sugere-se que a Constituição Federal prescreva a competência originária dos 

tribunais para as ações indenizatórias, como faz a Legge Pinto, para imprimir maior agilidade 

no julgamento, porquanto: 1) tais processos não demandam, via de regra, produção 

probatória, limitando-se os desembargadores à análise dos fatos e das provas já produzidas no 

processo originário; 2) o juiz do processo cuja demora originou a ação indenizatória torna-se 

suspeito para o julgamento desta última. Enquanto não vier a lume norma constitucional 

prevendo a referida competência dos tribunais para o julgamento das ações de reparação, 

permanece a competência da primeira instância, aplicando-se as regras ordinárias para a 

determinação do foro competente nas ações pessoais.  

24. Como não há disposição legal específica prevendo a abrangência da reparação à 

lesão sofrida pela duração irrazoável do processo, deve ser aplicada no Brasil a sistemática 

atualmente vigente para o ressarcimento de danos. Logo, devem ser indenizados o dano 

emergente e o lucro cessante, estipulando-se o montante da condenação de modo a restituir o 

lesado à situação anterior ao dano. O critério da posta in gioco, ou valor em jogo, é o principal 

elemento adotado pelas diversas cortes para delimitação da quantia a ser indenizada a título de 

danos morais.  
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25. É pertinente que o ordenamento jurídico regulamente a punição por meio de 

publicidade da declaração da violação à garantia em estudo. A sanção por publicidade, 

contudo, já pode ser determinada pelo juiz, caso requerida pelo reclamante. 

26. O problema da morosidade processual, principalmente nos países 

subdesenvolvidos, não é devido apenas à deficiência das leis, mas também a fatores culturais, 

institucionais e materiais, como a carência de recursos humanos e de equipamentos. Apesar 

disso, não se pode diminuir o papel das reformas legislativas na resolução dessa problemática. 

27. É patente o desprestígio da primeira instância do Poder Judiciário, cuja função 

resume-se, muitas vezes, à coleta de provas e à apresentação de simples opinativo sobre a 

matéria de direito. Entre as principais causas desse desprestígio e da duração excessiva do 

processo estão o excesso de recursos e o alto grau de ineficácia dos comandos emitidos pelo 

juízo de primeiro grau. 

28. A cultura brasileira, inclusive na área jurídica, não é plenamente consciente da 

importância da formulação e do exame de dados estatísticos. Faz-se imprescindível um 

aperfeiçoamento das estatísticas no Brasil, para que possam servir ao objetivo de identificar 

problemas e suas causas, analisar mudanças de padrões, adequação da resposta organizacional 

e desenvolver propostas de reformas. O exame de dados estatísticos deve ser a base de toda 

ação administrativa planejada.  

29. Conclui-se, do exame de diversos dados estatísticos, que os tribunais estão 

congestionados, ocorrendo longa espera entre a sentença e o trânsito em julgado. Tal fato 

decorre do excesso de recursos e exige que se tornem as sentenças mais efetivas.  

30. A atribuição do efeito meramente devolutivo como regra geral nas apelações, 

excetuando-se os casos em que a eficácia imediata da sentença puder causar dano irreparável 

ou de difícil reparação à parte vencida, conforme prudente avaliação do magistrado – tal qual 

previsto no projeto de lei nº 136/2004, em trâmite no Senado Federal –, desestimularia a 

interposição de recursos protelatórios e, por conseguinte, dinamizaria o trâmite processual. 

31. Sugere-se a instituição do depósito prévio do valor da condenação ou do bem 

pretendido como requisito de admissibilidade da apelação, inclusive para os entes públicos. O 

depósito prévio não pode impedir o acesso dos hipossuficientes à segunda instância, devendo 

ser dispensado quando o recorrente for beneficiário da Justiça gratuita.  

32. Propõe-se o cabimento da apelação/recurso inominado apenas em causas acima de 

determinado valor, o que pode ser feito por lei ordinária. Sugere-se que seja admissível a 

apelação quando não ultrapassado o limite pecuniário fixado, desde que o objeto da demanda 

tenha significado fundamental, ou o aperfeiçoamento do Direito ou a consolidação de uma 
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jurisprudência uniforme exijam uma decisão do tribunal de apelação. Deve ser expressamente 

vedada, nesse caso, a interposição de recurso contra a decisão de admissibilidade do juízo a 

quo, com exceção de embargos de declaração. 

33. Preconiza-se a extinção da remessa necessária do ordenamento jurídico pátrio, por 

configurar um óbice à efetivação da razoável duração do processo e por ferir a isonomia 

processual e a paridade de armas entre os contendores (Waffengleichheit), em face das 

vantagens da Fazenda Pública como repeat-player litigant. Destaque-se o PLC nº 6/2005, em 

trâmite no Congresso Nacional, em cujo bojo está sendo modificado o §2º do art. 475 do CPC 

– a matéria foi aprovada pela CCJ e pelo Plenário do Senado, aguardando nova apreciação 

pela Câmara dos Deputados –, para afastar a aplicação da remessa ex officio apenas quando a 

condenação ou o valor controvertido for de valor certo não excedente a 500 (quinhentos) 

salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos de devedor na execução 

de dívida ativa de valor não superior àquele limite.  

34. Por fim, propõe-se a extensão do crime de desobediência aos servidores públicos 

inadimplentes no cumprimento do comando sentencial, bem como a criação, por lei nova, da 

prisão civil pela prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, com inspiração no 

contempt of court dos sistemas jurídicos de common law. Na primeira hipótese, faz-se mister 

uma evolução da jurisprudência atual, a fim de que o agente público no exercício de suas 

funções também seja admitido como sujeito ativo do crime de desobediência. Registre-se a 

existência, no Senado Federal, do projeto de lei nº 132/2004, em que se institui prisão por até 

60 (sessenta) dias, para aquele que não cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e 

criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final, 

quando for ineficaz a multa atualmente prevista no artigo 14, parágrafo único do CPC. O 

referido projeto encontra-se parado desde 16/09/2004, aguardando apreciação na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania. 
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