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RESUMO 

 

 

A presente dissertação trata da duração razoável do processo, especificamente, na justiça do 

trabalho. Nesse contexto, abordam-se as questões constitucionais referentes à problematização 

da duração razoável do processo, enquanto direito fundamental, bem como sua aplicabilidade 

na justiça trabalhista. O estudo do tema escolhido é importante porque traz a discussão acerca 

da “demora” na prestação jurisdicional, notadamente, àquela que assegura os direitos 

fundamentais dos trabalhadores, proporcionando a análise das causas e consequências do tempo 

do processo. O presente trabalho tem por objetivo desenvolver uma abordagem constitucional 

da duração razoável do processo na justiça do trabalho, considerando o tempo razoável do 

processo no ordenamento jurídico brasileiro como um direito fundamental. Levantando a 

problemática dos efeitos do tempo na atividade jurisdicional e o crescente fenômeno da 

sumarização da cognição processual, em que o processo de amplo conhecimento começa a ser 

visto como uma via residual para solução de conflitos. Empregando a técnica da documentação 

indireta, através de pesquisa bibliográfica, analisa-se a concepção de tempo razoável do 

processo adequada ao processo pátrio; a relação entre eficácia, efetividade, segurança jurídica 

e o tempo razoável da prestação jurisdicional; a positivação formal da duração razoável do 

processo na Constituição Federal de 1988, no direito internacional e em alguns países latino-

americanos; e a aplicabilidade imediata desse direito fundamental. Desenvolve-se o tema com 

base no viés constitucional de interpretação de direitos fundamentais e na principiologia 

constitucional, abordagem que terá sempre presente a preocupação de pautar-se numa 

metodologia que contemple os campos normativo, empírico-dogmático e de concretização do 

direito fundamental ao tempo razoável do processo. Adota-se como corte metodológico o 

estudo dessa problemática no âmbito judicial, mais especificamente, no campo do processo 

trabalhista. São indicadas a crise do Judiciário e a demora processual como problemas 

relacionados diretamente aos limites e possibilidades de concretização do direito fundamental 

em estudo. Por fim, numa visão analítica e crítica, apresenta-se as conclusões, as quais 

demonstram as alternativas e/ou mecanismos que podem ser utilizados na superação dos limites 

impostos à concretização imediata do direito fundamental ao tempo razoável do processo na 

justiça do trabalho.  

 

Palavras-chave: Razoável duração do processo. Princípio. Direito Fundamental. Justiça do 

Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present dissertation deals with the reasonable length of the process, specifically, in labor 

justice. In this context, we address the constitutional issues regarding the problematization of 

the reasonable duration of the process, as a fundamental right, as well as its applicability in 

labor justice. The study of the chosen topic is important because it brings the discussion about 

the "delay" in the jurisdictional provision, notably to the one that assures the fundamental rights 

of the workers, providing the analysis of the causes and consequences of the time of the process. 

The present work aims to develop a constitutional approach to the reasonable length of the 

process in labor justice, considering the reasonable time of the process in the Brazilian legal 

system as a fundamental right. The problem of the effects of time on the jurisdictional activity 

and the growing phenomenon of the summarization of procedural cognition, where the process 

of extensive knowledge begins to be seen as a residual way to solve conflicts. Using the 

technique of indirect documentation, through a bibliographical research, the design of 

reasonable time of the process appropriate to the process of the country is analyzed; the 

relationship between efficacy, effectiveness, legal certainty and the reasonable time of judicial 

service; the formal validation of the reasonable duration of the process in the Federal 

Constitution of 1988, in international law and in some Latin American countries; and the 

immediate applicability of this fundamental right. The theme is developed based on the 

constitutional bias of fundamental rights interpretation and constitutional principles, an 

approach that will always have the concern of being guided by a methodology that contemplates 

normative, empirical-dogmatic and fundamental right to time process. The study of this 

problematic in the judicial scope, more specifically, in the field of the labor process, is adopted 

as methodological section. The crisis of the Judiciary and procedural delays are indicated as 

problems directly related to the limits and possibilities of realization of the fundamental right 

under study. Finally, in an analytical and critical view, the conclusions are presented, which 

demonstrate the alternatives and / or mechanisms that can be used in overcoming the limits 

imposed to the immediate realization of the fundamental right to the reasonable time of the 

process in the labor courts. 

 

Keywords: Reasonable length of process. Principle. Fundamental right. Labor justice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os jurisdicionados, cada vez atuantes, e conhecedores de seus direitos, amparados 

pelas diretrizes do Estado Democrático de Direito, buscam e exigem a prestação de serviços 

públicos eficazes, eficientes e céleres, principalmente, quando anseiam uma prestação 

jurisdicional. Nesse contexto, muito se discute acerca da busca excessiva pelo Judiciário para 

dirimir todas as querelas e litígios da sociedade, as quais, na maioria das vezes, podem ser 

resolvidas entre as partes, sem a intervenção do Estado-Juiz, notadamente, por meio dos meios 

alternativos de soluções de conflitos, dentre eles, a mediação, a conciliação e a arbitragem. 

Todavia, a sociedade contemporânea desenvolveu uma cultura judicializante, de modo 

que, todos os seus anseios e dissabores são levados ao conhecimento do Judiciário, a fim de que 

ele, em seu poder supremo, apresente a solução ao caso posto, demonstrando assim o caráter 

adversarial do processo desenvolvido no ordenamento jurídico brasileiro, o que acaba por 

justificar o aumento da demanda, o acúmulo de processos e a “demora” na prestação 

jurisdicional, uma vez que enquanto, de um lado, cresce exponencialmente a busca pelo 

judiciário, do outro, permaneceu imutáveis ou, em alguns casos, diminui-se a quantidade de 

serventuários, auxiliares e juízes na condução das lides instauradas em todos o território 

brasileiro. 

Apesar disso, os que buscam o poder judiciário, anseiam por uma prestação 

jurisdicional rápida, no entanto, a definição e a caracterização dessa rapidez ainda não foram 

concretizadas, pairando sobre elas discussões doutrinárias e jurisprudenciais, notadamente, 

àquelas que tentam associar a rapidez do processo ao tempo cronológico, sendo esta a razão 

deste estudo, abordar a discussão da duração razoável do processo, enquanto princípio e direito 

fundamental, na justiça do trabalho. 

De início, é importante compreender a noção de jurisdição a partir do processo no 

Estado Democrático de Direito, para tanto buscar-se-á o estudo das funções do Estado, a fim 

de compreender as atribuições típicas e atípicas dos poderes do Estado, especialmente, a função 

jurisdicional, entendendo o processo como âmbito de incidência do Direito. 

Para melhor compreensão do princípio da duração razoável do processo e a sua 

aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro, lançar-se-á mão, sinteticamente, e de forma 

exemplificativa, ao estudo panorâmico, não exaurido, da razoável duração do processo na 

ordem jurídica internacional, perfilhando sua evolução histórica e conceitual. Além disso, o 

estudo escolhe, aleatoriamente, quatro países do continente latino-americano para dar 

continuidade ao estudo comparado e exemplificativo; para tanto, apresentar-se-á, sucintamente, 
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como se desenvolve o processo constitucional na Argentina, na Bolívia, no Chile e na 

Colômbia. 

Com fito de oferecer melhor clareza na interpretação dos termos utilizados neste 

trabalho, faz-se necessário definir a eficiência da função estatal, distinguindo-a da razoável 

duração do processo, visto que algumas perguntas precisam ser respondidas, tais como: qual 

relação entre tempestividade e efetividade? O processo efetivo é aquele que tem um prazo fixo 

para finalização?  

O estudo da principiologia constitucional é fundamental para conclusões mais 

esclarecedoras sobre a razoável duração do processo. Por essa razão, serão abordados alguns 

princípios constitucionais que guardam relação direta com o objeto desta pesquisa, 

notadamente, aqueles que podem vir a colidir numa demanda judicial, tais como: o devido 

processo, a ampla defesa e o contraditório. Para oferecer maior embasamento científico ao 

presente estudo, buscar-se-á o estudo bibliográfico da relação entre o tempo e o direito, fazendo 

uso da Literatura, da Física, da Filosofia e de outras ciências para tentar identificar essa relação. 

Entretanto, outros questionamentos precisam ser respondidos durante a pesquisa, ou 

seja, a duração razoável é do processo ou do procedimento? Devido processo ou processo justo? 

Quem são os destinatários e coobrigados do direito fundamental à duração razoável do 

processo? Para respondê-los, levantar-se-á o estudo da legislação e da doutrina aplicada ao caso, 

de modo especial, como se desenvolve o referido direito dentro do ordenamento jurídico 

brasileiro. 

O quarto capítulo desta pesquisa traz a discussão acerca da operacionalização do 

princípio da duração razoável do processo a partir da processualidade democrática. Buscar-se-

á, outrossim, demonstrar a necessidade de se estabelecer critérios objetivos quanto ao conteúdo 

da “razoabilidade” da duração procedimental, afastando-se a ideia amplamente difundida de 

entendê-la como um “conceito jurídico indeterminado ou aberto”, cujo preenchimento 

competiria, exclusivamente, aos órgãos jurisdicionais. Analisar-se-á a possibilidade de medir a 

razoabilidade da duração do processo, bem como se apresentará os critérios adotados pelo 

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), a delimitação temporal e os critérios para 

contagem do tempo apresentados pela doutrina, além de uma reflexão sobre as causas e as 

consequências da morosidade.  

O último capítulo, antes das considerações finais, adentra na discussão central deste 

trabalho, vez que desenvolverá uma abordagem sintética e objetiva do processo na seara 

trabalhista. Para oferecer maior embasamento aos argumentos defendidos, inicia-se a discussão 

com a análise dos modelos de processo desenvolvidos no ordenamento jurídico brasileiro, 
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notadamente, o adversarial, o inquisitorial e cooperativo, utilizando a bibliografia correlata ao 

tema e que oferece amparo dogmático à compreensão da disseminada cultura judicializante 

desenvolvida em nosso país. 

Nesse diapasão, o estudo de peculiaridades do processo trabalhista torna-se essencial 

para melhor compreensão da abordagem desenvolvida pela pesquisa. Por isso, o quinto capítulo 

abordará, ainda, os diferentes tipos de ritos aplicados ao processo laboral, suas características e 

a sua correlação com os prazos processuais. Ademais, analisará os atos, termos e prazos do 

processo trabalhista, bem como as principais diferenças existentes entre este e o processo civil, 

perfilhando o processo informatizado; para tanto, lançar-se-á mão do Código de Processo Civil, 

da Consolidação das Leis Trabalhistas, das Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do TST, e 

das Instruções Normativas aplicadas ao caso. 

Neste capítulo, também, serão apresentados dados estatísticos, gráficos e tabelas do 

ano de 2015, coletados pelos Tribunais Regionais do Trabalho e pelo TST, que por sua vez 

foram processados e disponibilizados pelo Conselho Nacional Justiça (CNJ) através do Anuário 

da Justiça referente ao ano de 2016, tendo-se em vista que os dados coletados em 2016 ainda 

não foram disponibilizados pelo CNJ. 

Por último, a pesquisa apesentará, a título exemplificativo, alternativas para a garantia 

da duração razoável do processo no ordenamento jurídico brasileiro, principalmente, na justiça 

do trabalho, que é o foco central deste trabalho. 
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2 JURISDIÇÃO E PROCESSO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

A morosidade das demandas judiciais tornou-se o pivô central da “desconfiança” e da 

descredibilidade dos jurisdicionados para com a função jurisdicional. Por isso, pesquisas na 

seara da ciência processual vêm procurando mecanismos aptos a equacionar a problemática 

questão do tempo que medeia entre o momento da instauração da demanda e o instante em que 

se obtém dos órgãos jurisdicionais uma decisão que dirima, em caráter de definitividade e 

satisfatividade1, a controvérsia2.  

Em face da Burocracia3 inserida na Administração Pública brasileira, inclusive, na 

esfera judicial, com o intuito de promover um controle a priori dos atos da administração, como 

se dá no “processo”, aquela tornou-se a circunstância mais utilizada para justificar a lentidão 

do funcionamento da máquina judiciária, sendo praticamente uníssono o discurso que propugna 

pela necessidade de sua reestruturação, em linha de adequação às tendências e características 

da sociedade moderna, ávida por pronta resposta para os problemas que a aflige. 

Hodiernamente, o jurisdicionado é consciente do seu direito de ter acesso ao Judiciário 

(art. 5º, XXXV, da CF/88) e à “ordem jurídica justa” de maneira que possa usufruir da 

“prestação jurisdicional” com a maior brevidade possível.  

Nessa linha de argumentação, coloca-se a lentidão do “processo” como o entrave para 

efetividade do direito de acesso a essa “ordem jurídica justa” e apontam-se os inúmeros 

percalços na trajetória “processual”, passando pela excessiva segurança jurídica e exacerbada 

previsão de hipóteses recursais, como fatores culminantes da morosidade do Judiciário pátrio”4.  

Ao se eleger aprioristicamente o “processo” como causa do mau funcionamento da 

Administração Governativa Judicial e do prejuízo daí advindo ao cidadão, é comum que se 

encontre publicações discorrendo sobre efetividade e/ou eficiência da jurisdição e do processo, 

                                                           
1 As chamadas sentenças definitivas como sendo aquelas por meio das quais se põe fim ao processo com resolução 

de mérito, aplicando uma das hipóteses do art. 487 do CPC, [...] e, portanto, têm aptidão para ficar acobertadas 

pela coisa julgada. (DIDIER JR, F. et al., 2016, p. 403). Por sua vez, chama-se de satisfativo o provimento que 

realiza de forma imediata o direito buscado pela parte, embora por vezes essa satisfação não seja total. 
2 BOSQUE, Wagner Mendonça. Princípio da razoável duração do processo. Belo Horizonte: Arraes Editora, 

2015. 
3 A Administração Pública burocrática nasce na segunda metade do século XIX, com o objetivo de combater a 

corrupção e o nepotismo patrimonialista. [...] O modelo de Administração Pública burocrática era funcional para 

responder às demandas de um Estado pequeno como era o caso do Estado liberal. Apoiava-se em normas rígidas, 

o que não exigia um sistema descentralizado de gestão. Nesse modelo burocrático, o Estado – cujas funções são 

mínimas – não tem dificuldade de executar diretamente os serviços sob sua responsabilidade. [...] Nesse contexto, 

quando o Estado passa a ser democrático (século XX), e tem como responsabilidade gerar o bem comum, por meio 

do atendimento adequado das crescentes demandas da população, ocorre significativa ampliação das suas funções 

nos campos socioeconômico e político. MATIAS-PEREIRA, J. Curso de Administração Pública: foco nas 

instituições e ações governamentais. São Paulo: Atlas, 2010, p. 113-114. 
4 BOSQUE, op. cit., p. 4. 
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interligando tais temas, sem, no entanto, indicar adequadamente o conteúdo científico desses 

institutos, pelo que se verifica verdadeira idiossincrasia, fortemente influenciada pelo 

misoneísmo acadêmico e pretoriano, avesso a descartar concepções vetustas e inaproveitáveis 

à construção de estudos convergentes com o paradigma de Estado Democrático inaugurado com 

a ordem constitucional de 1988. 

O que se pode inferir desse quadro é o inadequado enfrentamento das causas que 

propiciam tanto a má qualidade do serviço público jurisdicional quanto a vagarosidade do 

tramitar procedimental. 

Duração razoável e celeridade da tramitação, expressões utilizadas no texto 

constitucional do inciso LXXVIII do art. 5º, referem-se ao processo ou ao procedimento? A 

eficiência e a efetividade são atributos da jurisdição, do processo, ou de ambos? Para tematizar 

tais questões de forma alinhada à principiologia da processualidade democrática e à teoria 

Neoinstitucionalista do processo, marco teórico a que se adere, inicia-se com a exposição, no 

presente capítulo, daquilo que se concebe por função jurisdicional e processo na 

contemporaneidade. 

  

2.1 A FUNÇÃO JURISDICIONAL DO ESTADO  

 

Sabe-se que o Estado enquanto organização/instituição possui um Governo 

responsável pela administração da coisa pública e dos seus administrados. Nesse ínterim, 

Aristóteles desenvolveu, em sua obra - a Política5, a teoria da tripartição das funções estatais. 

Essa mesma teoria foi aprimorada por Montesquieu, em seu livro do Espírito as Leis6, 

atribuindo o exercício das funções estatais a órgãos e independentes, por meio de um sistema 

de “freios e contrapesos”7. 

Essa ideia desenvolvida por Montesquieu foi inserida nas Constituições dos Estados 

Democráticos, como é o caso do Brasil, in verbis: “São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”8. Logo, é forçoso concluir que, 

de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, ratificada pela doutrina e pela 

jurisprudência, coexistem, no Brasil, três poderes. 

                                                           
5 ARISTÓTELES. A política. São Paulo: Martin Claret, 2007. Coleção a obra-prima de cada autor. Série ouro. 

(Coord.) Martin Claret. Traduzido por Jean Melville. 
6 MONTESQUIEU. Do Espírito das leis. São Paulo: Martin Claret, 2007. Coleção a obra-prima de cada autor. 

Série ouro. (Coord.) Martin Claret. Traduzido por Jean Melville. 
7 A teoria dos freios e contrapesos (check and balances), no qual os Poderes são independentes e harmônicos entre 

si, com competência para fiscalizar e auxiliar uns aos outros. 
8 Art. 2º, da CF/88. 
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Por sua vez, Hans Kelsen9 sustenta que os “poderes” estatais são, na verdade, dois: o 

de criar o direito (legislação), e o de executar o direito, o que tanto é feito pela Administração 

como pela Jurisdição10. Com relação à atividade jurisdicional, Chiovenda11 a distinguiu da 

atividade legislativa mediante a utilização do critério criação-aplicação do direito. Entretanto, 

prevalece na doutrina, a afirmação de que há uma trilogia de "poderes" do Estado exercida por 

órgãos autônomos: o Administrativo, também chamado de "Executivo" ou "Governativo", o 

Legislativo e o Jurisdicional12.  

Cabe ainda registrar que, na concepção de Estado Democrático de Direito, o poder é 

único, do que resulta uma diferenciação entre poder e atividade do Estado13. No caso do Brasil, 

a própria Constituição Federal de 1988, em seu art. 1º, parágrafo único, faz essa observação, 

senão vejamos: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos 

ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 

Como o foco deste estudo é a discussão do princípio, enquanto garantia fundamental, 

da razoável do processo, aborda-se a partir de agora, a função jurisdicional no Estado 

contemporâneo, entendida, não apenas, como a expressão de um poder, mas atividade dirigida 

e disciplinada pela norma jurídica.  

Do ponto de vista tradicional, a função jurisdicional é entendida puramente como 

atividade técnica de resolução de conflitos, de modo que os agentes públicos a serviço da 

jurisdição, apenas, desenvolvem atividades técnicas dissociadas das partes, em face, da 

impessoalidade. Hodiernamente, o exercício da jurisdição estatal deve rigorosa obediência às 

regras e princípios constitucionais para que seja prestada a tutela legal (normativa) e não mais 

a ditadura de direitos ao talante ou particular sentimento de justiça dos agentes púbicos 

julgadores (tutela jurisdicional)14.  

A prestação jurisdicional não pode basear-se, tão somente, no senso particular de 

justiça dos intérpretes e julgadores. Em um Estado Democrático de Direito como no Brasil, a 

                                                           
9 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Título original: Reine Rechtslehre. Tradução de João Baptista 

Machado. 4ª edição. São Paulo, Martins Fontes, 1994. 
10  BOSQUE, Wagner Mendonça. Princípio da razoável duração do processo. Belo Horizonte: Arraes Editora, 

2015, p. 06. 
11 CHIOVENDA, Giuseppe. Principios de derecho procesal civil, tomo I. Tradução da terceira edição por Jose 

Casais y Santaló. Madrid: Reus, 1977. 
12  BOSQUE, Wagner Mendonça. Princípio da razoável duração do processo. Belo Horizonte: Arraes Editora, 

2015, p. 06. 
13 LEAL, Rosemiro Pereira. Processo e hermenêutica constitucional a partir do Estado de Direito Democrático. In: 

LEAL, Rosemiro Pereira (Coord.). Estudos continuados de teoria do processo. 4ª ed. Porto Alegre: Síntese, 

2001, v. 2. p. 25. 
14  BOSQUE, Wagner Mendonça. Princípio da razoável duração do processo. Belo Horizonte: Arraes Editora, 

2015, p. 07. 
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preservação, garantia e efetividade dos princípios e garantias fundamentais torna-se premissa 

basilar, de modo que qualquer distanciamento desse contexto representa uma afronta direta à 

democracia e aos direitos e garantias fundamentais. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o que se mostra necessário é a assimilação teórica 

da necessidade de atuação da jurisdição em consonância com a disciplina principiológica do 

Processo, entendido este como "garantidor dos direitos fundamentais" [...]15, porque em assim 

não ocorrendo, o exercício dessa atividade não terá qualquer comprometimento com a 

democracia ou “a jurisdição deve, portanto, ser processualizada, há de ser exercida sob o 

comando do Processo”16. 

Quando se defende a “processualização da atividade jurisdicional” estar-se a afirmar 

que os princípios balizadores da jurisdição, tais como, o devido processo legal, ampla defesa, 

contraditório, duração razoável do processo, celeridade, eficiência, precisam ser observados e 

garantidos, aos jurisdicionais, sempre, que buscarem a jurisdição. 

 

2.2 O PROCESSO COMO ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DO DIREITO 

 

À medida que o Estado, vedando a justiça privada, retira do indivíduo a possibilidade 

de buscar por suas próprias forças a resolução dos conflitos, assume, em contrapartida, o poder-

dever de solucioná-los com justiça, uma vez que a perpetuação de pretensões insatisfeitas e 

controvérsias pendentes de resolução constituiria fonte de intensa perturbação da paz social. 

O acesso à justiça ou ao princípio da inafastabilidade da jurisdição é preceito 

normativo basilar do Estado Democrático brasileiro, consubstanciado no art. 5º, XXXV, da 

CF/88, nos seguintes termos: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito”. Por esta razão, o jurisdicionado que sentir o seu direito ameaçado ou lesado, 

tem o direito fundamental de acesso à jurisdição, por meio do processo, observadas todas as 

garantias constitucionais, já que “a Constituição consagra o processo como direito da pessoa 

humana”17.  

Mesmo assim, atualmente, não é tão simples caracterizar o processo, vez que várias 

são as teorias que tentam definir sua natureza jurídica e sua relação com a atividade 

jurisdicional, conforme apresentado a seguir.  

                                                           
15 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo. 6ª ed. São Paulo: IOB-Thomson, 2005, p. 45. 
16 BOSQUE, Wagner Mendonça. Princípio da razoável duração do processo. Belo Horizonte: Arraes Editora, 

2015, p. 08. 
17 NICOLITT, André. A duração razoável do processo. 2. ed. Ver. E atual. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 51. 
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Aroca e Afrânio S. Jardim sustentam o processo como categoria autônoma, todavia, 

Nicolitt destaca outros aspectos desta autonomia, ao afirmar que, o processo, em sua essência, 

é uma garantia fundamental. Esta é a sua natureza jurídica. Isto é, “ocorre que esta garantia 

fundamental dá origem a uma categoria autônoma dotada de independência e criadora de regras 

próprias perante o quadro geral do direito”18. 

Cumpre ponderar que, não obstante as várias espécies de processo, na essência, estar-

se sempre diante da mesma coisa: processo. O que os difere será apenas o tipo de providência 

que se pede (conhecimento, cautelar e execução) ou então a natureza da pretensão (penal, civil, 

trabalhista, administrativo etc.). 

De acordo com Meirelles, “a litigância é que distingue o processo do procedimento 

[...]19”. Em sentido diverso, Fazzalari20 defende que “o processo é um procedimento 

contraditório” animado por uma relação jurídica21, teleologicamente dirigido ao julgamento ou 

atendimento prático de uma pretensão22. A partir desse conceito e das características 

mencionadas, pode-se afirmar que o processo decorre de uma relação jurídica existente entre 

partes que pretendem (buscam) satisfazer sua pretensão, através da prestação jurisdicional, 

desde que, durante o procedimento seja garantido o contraditório. 

Como se vê a partir de Fazzalari, o que distingue processo do procedimento é o 

contraditório, considerando, nesta pesquisa, “procedimento como um conjunto de atos, quando 

este conjunto de atos (procedimento) se desenvolve em contraditório, temos o processo que 

vem a ser o procedimento realizado com o contraditório23”. 

Em resumo, o fio condutor para a incidência do direito não é propriamente a distinção 

entre processo e procedimento, e sim a possibilidade dos efeitos deletérios do tempo sobre a 

dignidade humana, mormente em seus aspectos relacionados ao acesso à justiça e à liberdade24. 

A diferença entre processo e procedimento é importante e atende aos objetivos deste 

trabalho, uma vez que, o foco central é a discussão da razoável duração do processo e sua 

relação com o acesso à justiça, preservando o contraditório e todas as garantias constitucionais 

do processo, além da dignidade da pessoa humana que busca o judiciário. A interpretação 

                                                           
18 NICOLITT, André. A duração razoável do processo. 2. ed. Ver. E atual. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 51. 
19 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 665. 
20 FAZZALARI, Elio. Il processo ordinário di cognizione. Turim: UTET, 1990, Vol. I., p. 153. 
21 DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 2. Ed. São Paulo: Ed. RT 1987, vol. I, p. 97. 
22 JARDIM, Afrânio Silva. Processo penal, estudos e pareceres. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 27. 
23 O contraditório é a organização dialética do processo por meio de tese e antítese legitimadoras da síntese, é a 

afirmação e negação. 
24  NICOLITT, André. A duração razoável do processo. 2. ed. Ver. E atual. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 58. 
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teleológica conduz à ideia de afastar os efeitos do tempo de atividade administrativa ou judicial 

sobre a dignidade humana ou aspectos desta. É o que na Espanha se chama de repercussão 

importante25. 

Não há dúvida quanto ao cabimento de interpretação teleológica26, a qual estende a 

incidência do direito à duração razoável para a esfera de procedimento que têm reflexos 

restritivos ou agressivos à dignidade como referido anteriormente. Para melhor compreensão, 

recorre-se ao estudo do processo constitucional na América, a partir da análise da legislação 

que regulamenta o direito à jurisdição célere, econômica, com duração razoável e eficiente. 

 

2.3 O PANORAMA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NA 

ORDEM JURÍDICA INTERNACIONAL 

 

Este tópico objetiva realizar breve digressão sobre o sistema de proteção e promoção 

dos direitos humanos com o fito de traçar sucintamente o panorama do princípio da razoável 

duração do processo na ordem jurídica internacional, especialmente, no sistema de proteção dos 

direitos humanos americano. 

Há necessidade de se atribuir caráter normativo universalizante aos direitos e garantias 

fundamentais do cidadão. Ocorre, todavia, que esses direitos podem sofrer indelével lesão 

justamente em razão da duração exacerbada do procedimento. Por essa razão, o sistema de 

proteção dos direitos humanos vem adotando mecanismos a fim de garantir o direito 

fundamental à duração razoável do processo.  

A Convenção Europeia, de 1950, traz em seu art. 6º, alínea I a expressão “prazo 

razoável” ao referir-se ao processo justo, no mesmo sentido, a Convenção Americana de 

Direitos Humanos (Pacto San Jose da Costa Rica), de 1969, art. 8º, inciso I conforme será 

apresentado adiante. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 2007, também 

traz em seu art. 41º a expressão “prazo razoável”.  

Merece registro, ainda, as Constituições da Espanha, México, Portugal e EUA, que por 

sua vez, tratam do prazo razoável da seguinte forma: na Espanha, de 1978, o art. 24.2 diz 

“processo público sem dilações indevidas”; no México, de 1917, o art. 17 aborda “a 

administração da justiça pelos tribunais seja célere para entrega nos prazos que a lei fixar”; já 

                                                           
25 NICOLITT, André. A duração razoável do processo. 2. ed. Ver. E atual. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 57. 
26 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 151-

152. 
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Portugal, nos itens 4 e 5 do art. 20 trata do “prazo razoável” e dos “procedimentos judiciais 

caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela efectiva e em tempo útil”; e, 

por último, os EUA, através da Emenda VI à Constituição, que, segundo a doutrina daquele 

país, instituiu a speed trial clause (Cláusula de julgamento rápido), ou seja, “em todos os 

processos criminais, o acusado terá direito a um julgamento rápido e público”27.   

A Carta Internacional de Direitos Humanos consiste em um conjunto de três 

instrumentos: a Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), o Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos (1966) e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (1966). O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) consagra o direito 

a um processo justo, com inúmeras garantias, entre as quais a de um julgamento em tempo 

razoável28, o que vem acontecendo no âmbito da ONU, com o Comitê das Nações Unidas 

(CDH), mesmo que não chegue a ser um tribunal, uma vez que suas decisões são vistas como 

observações sobre os casos que examina, e vem formando uma espécie de corpo jurisdicional29.  

No cenário internacional, é possível dividir o sistema de proteção de direitos humanos 

a partir dos continentes, ou seja, o sistema europeu de proteção dos direitos humanos que surgiu 

na Europa, em 1950, através da Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das 

Liberdades Fundamentais no qual consta, entre tantos direitos fundamentais, o de um processo 

em tempo razoável30.  

Já o sistema americano de proteção dos direitos humanos nasce com a Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948) e consolida-se com a Convenção 

Americana de Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica (1969), tem o Brasil, em 

dezembro de 1998, aceitado a competência da Corte Internacional de Direitos Humanos, muito 

embora, a influência do sistema de proteção dos Direitos Humanos é praticamente inexistente, 

para não afirmar uma verdadeira negação31 da Convenção Americana de Direitos Humanos. No 

Brasil, o princípio da duração razoável do processo somente foi consagrado no art. 5º, LXXVIII, 

da CF/88, com a EC 45/2004.  

                                                           
27 BOSQUE, Wagner Mendonça. Princípio da razoável duração do processo: aplicabilidade e operacionalidade 

no direito processual democrático. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015, p. 29-31. 
28 NICOLITT, André. A duração razoável do processo. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 25. 
29 SOARES, Carlos Henrique; DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. (Coords.) Direito processual civil latino-

americano. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013, p. 25-26. 
30 SOARES, Carlos Henrique; DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. (Coords.) Direito processual civil latino-

americano. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013, p. 26. 
31 SOARES, Carlos Henrique; DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. (Coords.) Direito processual civil latino-

americano. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013, p. 27. 
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O art. 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanas infere que “Art. 8.º 

Garantias Judiciais. 1 Toda pessoa tem direito de ser ouvida [...] (2) e dentro de um prazo 

razoável [...] (7), ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, 

fiscal ou de qualquer outra natureza”. Para Gomes e Mazzuoli32 todas as garantias contempladas 

no art. 8.º da Convenção fazem parte (evidentemente) do princípio do devido processo legal 

enquanto direito fundamental. Para bem compreender essa assertiva, importa relembrar a 

distinção que outro setor dogmático faz entre direito fundamental e seu exercício. Todo direito 

fundamental, como tal, é indisponível. Mas o interessado pode renunciar ao seu exercício33.  

Nenhum processo (civil, trabalhista, tributário, penal etc.) pode ser instaurado e 

desenvolvido sem “as devidas garantias” (ou seja: sem a observância do devido processo 

respectivo – CF, art. 5.º, LIV). A Convenção Americana ostenta e catalisa uma gama enorme 

de direitos e garantias, sendo certo que estas últimas nada mais representam, como sublinha 

Ferrajoli34, que as técnicas previstas no ordenamento jurídico para reduzir a distância entre a 

normatividade (previsão normativa dos direitos) e a efetividade (realização concreta dos 

direitos). Do descumprimento do devido processo deriva a ilegalidade de todas as 

consequências jurídicas dele decorrentes35.  

A normatividade (previsão dos direitos) sem as respectivas garantias (ou somente 

como garantias puramente formais, que acabam não permitindo a realização concreta do direito) 

foi uma técnica bastante generalizada no modelo clássico do Estado de Direito. No Estado 

Constitucional e Internacional de Direito (ECID), ao contrário, as garantias (sobretudo as 

inerentes ao princípio do devido processo) existem para cumprir o relevante papel de 

concretizar a normatividade (programa da norma) no plano da (real) efetividade36.  

Considerando-se que o Estado constitucional e Internacional de Direito consta com 

uma tríplice fonte normativa (Constituição Federal, tratados, convenções e pactos de Direito 

Internacional dos Direitos Humanos e legislação ordinária), já não se concebe estudar o 

princípio do devido processo e suas garantias mínimas sem que sejam levados em conta esses 

três diversos níveis normativos, posto que, “se não existe outra resposta à crise do Direito que 

o Direito mesmo”37.  

                                                           
32 GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Comentários à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos: Pacto de San José da Costa Rica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 90. 
33 SOARES, Carlos Henrique; DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. (Coords.) Direito processual civil latino-

americano. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013, p. 91. 
34 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias. Madrid: Trotta, 1999, p. 34. 
35 GOMES; MAZZUOLI, op. cit., p. 93-94. 
36 SOARES, Carlos Henrique; DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. (Coords.) Direito processual civil latino-

americano. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013, p. 94-95.  
37 FERRAJOLI, op. cit., p. 34. 
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Aliás, ao decidir-se por um Estado Constitucional de Direito, “a constituição visa a 

conformar as estruturas do poder político e a organização da sociedade segundo a medida do 

direito, compreendido tanto como meio de ordenação racional (indissociável da realização da 

justiça bem como de outros valores sociais, econômicos, culturais e políticos) como forma da 

vida coletiva (o que significa a necessidade de garantias jurídico-formais de modo a evitar ações 

e comportamentos arbitrários e irregulares dos poderes públicos)”38.  

Esse modelo de Estado (ECID) se realiza (e se concretiza) por meio de vários 

princípios, destacando-se desde logo dois, dentre eles: (a) o da proteção jurídica (ou proteção 

judiciária) e (b) o do devido processo (que significa respeito às garantias processuais) que exige, 

para além de um procedimento justo, o adequado acesso do direito, assim como sua 

realização39. O primeiro merece especial referência por se tratar da “garantia das garantias”; o 

segundo porque constitui uma “mega-garantia”40 (composta de uma gama quase infinita de 

direitos e garantias).  

O princípio da proteção judiciária ou da inafastabilidade do controle jurisdicional 

constitui, com efeito, a principal garantia dos direitos subjetivos: fundamenta-se na doutrina da 

separação dos poderes e é “garantia das garantias constitucionais”41, ela ademais está 

estreitamente coligada com as garantias processuais que, em última instância, nada mais 

representam que legítimas expressões da (mega) garantia do devido processo (due process). 

Todos os Estados possuem o dever de adequar seu direito interno às normas da Convenção 

Americana para que se respeite o devido processo, mesmo em momentos de emergência42. 

Inicialmente, a garantia do devido processo era reservada há poucos, mas depois a própria 

evolução da cultura dos direitos humanos encarregou-se de estendê-la a todos.  

O princípio do devido processo possui duplo significado43: não basta limitar o Estado 

somente do ponto de vista procedimental, obrigando-o a respeitar o “processo justo” 

                                                           
38 GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Comentários à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos: Pacto de San José da Costa Rica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 95.  
39 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 1998, p. 

265. 
40 GOMES; MAZZUOLI, op. cit., p. 95. 
41 SILVA, Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 410 e ss. 
42 Corte Interamericana de Direitos Humanos, OC9/87, de 06.10.1987, parágrafo 27 apud GOMES, Luiz Flávio; 

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos: Pacto de 

San José da Costa Rica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 95-96.  
43 Duas, consequentemente, são as emanações básicas da cláusula original (do devido processo) e que chegaram 

até nossos dias: 1.ª) o substantive due processo f law e 2.ª) o judicial due processo f law (também conhecido 

como fair trial ou judicial process ou ainda “devido processo procedimental”).  

Primeiro significado: devido processo “procedimental”: em seu aspecto processual ou procedimental 

(fair trial ou faires verfahrem) o princípio do devido processo diz respeito especificamente às funções de dizer o 

direito (jurisdicionais). Segundo significado: “substantive processo f law”: o significado essencial do substantive 

processo f law (aspecto material) previsto no art. 5.º, LIV, da CF consiste em que todos os atos públicos devem 



23 
 

definido em lei44. Tão relevante quanto à observância das formalidades legais devidas é a 

imposição de limites à própria criação jurídica do Direito. De nada a dianta estabelecer limites 

formais à atuação estatal, se ela não conta com barreiras no preciso momento da formulação 

dessas mesmas regras jurídicas, primordialmente antes que se destinam a restringir a liberdade 

das pessoas.  

Justo ou devido, portanto, deve ser não só o processo, senão também a própria 

elaboração da lei, seja no aspecto formal, seja no substancial (material), porque o legislador não 

pode transformar em “processo devido” o que é, por natureza, arbitrário, desproporcional e 

indevido45, por isso, é imperiosa a necessidade de se impor limites ao legislador, que não pode 

arbitrariamente restringir ou eliminar direitos fundamentais, sem ter razões substanciais para 

tanto. 

O devido processo é um direito e uma garantia: do ponto de vista privado ou individual, 

pode-se afirmar que o princípio do devido processo, agora entendido como procedimento 

dotado de regras formais elaboradas com razoabilidade, representa para toda pessoa um direito 

(público subjetivo); já do ponto de vista público (objetivo),  impõe-se sublinhar que esse mesmo 

“processo justo” (substancial e procedimental) constitui uma garantia46 de relevância capital 

para a proteção dos direitos fundamentais, para a tutela das “partes” no processo, bem como 

para a própria legitimação do exercício da jurisdição no Estado constitucional e democrático de 

Direito47.   

Devido processo “legal” ou “multinormativo”?: costuma-se adjetivar o princípio do 

devido processo com a expressão “legal”. Hoje não parece mais adequada essa expressão, 

porque não é mais só a “lei” que constitui a sua fonte normativa. Do princípio do devido 

processo também fazem parte a Constituição assim como as normas do Direito Internacional 

dos Direitos Humanos48. A garantia do devido processo, como se vê, é constituída de um 

                                                           
ser regidos pela razoabilidade ou proporcionalidade, incluindo-se nessa exigência primordialmente a lei, que não 

pode limitar ou privar o indivíduo dos seus direitos fundamentais sem que haja motivo justo, sem que exista uma 

razão substancial. GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Comentários à Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos: Pacto de San José da Costa Rica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, 

p. 98. 
44 SILVEIRA, Paulo Fernandes. Devido processo legal. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 79 e ss. 
45 GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Comentários à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos: Pacto de San José da Costa Rica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 97. 
46 Sobre a distinção entre “direitos” (que são bens e vantagens conferidos pela norma) e “garantias” (que são os 

meios destinados a fazer valer esses direitos) v. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional. cit., p. 

392 et. seq. 
47 GRINOVER, Ada Pellegrini. Novas tendências do direito processual. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1990, p. 2. 
48 GOMES; MAZZUOLI, op. cit., p. 100. 
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emaranhado de normas hierarquicamente distintas (bem como de princípios, regras, 

determinações e proibições).   

As garantias podem ser enfocadas em relação: (a) à jurisdição; (b) às partes; (c) às 

provas; (d) ao processo; (e) às medidas cautelares; (f) à execução e (g) ao devido processo 

consensual. Dentre outras merecem especial referência as seguintes: [...] (d) garantias mínimas 

relacionadas com o processo: [...] a garantia de ser julgado sem demora excessiva (dentro de 

prazo razoável ou sem dilações indevidas); [...]. A garantia de ser julgado dentro de um prazo 

razoável (CF, art. 5º, LXXVIII), compreende, desde logo, a de ser ouvido (também) em prazo 

razoável (cf. nossos comentários ao art. 7º, supra)49.  

 

2.4 O PROCESSO CONSTITUCIONAL NA AMÉRICA LATINA 

 

Neste tópico, busca-se identificar e compreender como alguns países da América do 

Sul (vizinhos do Estado brasileiro) regulamentam a garantia do direito à duração razoável do 

processo, a partir de uma interpretação constitucional. A matéria não será esgotada neste 

momento, mas tão somente, utilizada como parâmetro com intuito de promover um estudo 

comparado entre estes países. 

 

A)  Argentina 

 

A análise começa pela Argentina, onde o princípio da economia processual determina 

que o processo deve ser abreviado e simplificado, evitando sua prolongação injustificada. 

Percebe-se que a principal preocupação do legislador é com a demora na prestação jurisdicional, 

sem que haja qualquer justificativa para tanto e, quando houver, que seja relevante, muito 

embora, nenhuma justificativa deva ser utilizada para prolongar a efetividade da prestação 

jurisdicional. 

Na Argentina, de acordo com Soares e Dias50, constituem variantes do princípio da 

economia processual: a) princípio de concentração: impõe a reunião de atividade processual na 

menor quantidade de atos; b) princípio de eventualidade: todas as causas referentes ao mesmo 

período preclusivo de um processo devem ser alegadas de forma simultânea, no mesmo 

                                                           
49 GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Comentários à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos: Pacto de San José da Costa Rica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 104-105. 
50 SOARES, Carlos Henrique; DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. (Coords.) Direito processual civil latino-

americano. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013, p. 47. 



25 
 

evento51; c) princípio da celeridade: objetiva eliminar trâmites processuais que resultem na 

prolongação dos prazos; d) princípio do saneamento ou expurgação: permite que o juiz decida 

liminarmente todas as questões que, de plano, impediriam a decisão do mérito da causa ou 

imediata finalização e abreviação do processo.    

Nesse diapasão, pode-se inferir que a busca pela celeridade processual, objetivando a 

duração razoável do processo, denomina-se economia processual, e tem como objetivos evitar 

o prolongamento injustificado da demanda, e para tanto, sugere procedimentos capazes de 

eliminar o reduzir as taxas de congestionamento de processos, e garantindo maior efetividade 

a prestação jurisdicional.  

Além disso, é importante frisar que, na Argentina, por exemplo, o processo 

sumaríssimo é estruturado basicamente como o ordinário, feitas as seguintes ressalvas: todas as 

provas serão oferecidas junto à petição inicial ou contestação; não é admitida a reconvenção, 

exceções de prévio e especial pronunciamento, nem a apresentação de alegações; o prazo para 

contestar a demanda é de 5 (cinco) dias; a apelação só é cabível contra as sentenças definitivas 

e as decisões que defiram ou deneguem as medidas cautelares; a apelação é concedida em 

relação e no efeito devolutivo, salvo quando o cumprimento da sentença pode causar prejuízo 

irreparável (art. 498, Código Penal de la Naciona Argentina). 

Nesse aspecto, as ressalvas que diferenciam os ritos ordinário do sumaríssimo, 

assemelham-se as que são desenvolvidas no Brasil, notadamente no Código de Processo Civil 

de 2015 (Lei nº 13.105/2015); por isso, é possível perceber que os países latino-americanos 

vêm uniformizando seu entendimento na busca pela celeridade e economia processual, 

objetivando desenvolver um processo com duração razoável.  

  

B)  Bolívia  

  

No Estado boliviano, o processo desenvolve-se de forma assemelhada ao do Brasil, 

mas apresenta algumas características diferenciadas, que por sua vez buscam a garantida da 

celeridade e da economia processual, de modo que o princípio da economia processual tende a 

conseguir a economia do tempo e de gastos monetários na administração da justiça (CPC, 3 inc. 

2, 67, 78, 88, 89, 328, 394, 407; LOJ, 1 inc. 1, 13, CPE, 116). Nesse sentido, o princípio da 

economia processual possui relevante similitude com o ordenamento pátrio, haja vista que o 

objetivo principal é a diminuição do tempo e das despesas com a prestação jurisdicional.  

                                                           
51 PALACIO, Lino Alberto; PALACIO, Luis Enrique. Manual de Derecho Processal Civil, 2011, p. 60. 
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De igual modo, a forma procedimental como são conduzidos os processos ordinários 

e sumários bolivianos também se assemelha com a forma que é desenvolvida no Brasil, visto 

que em ambos os países, a principal diferença existente entre os ritos mencionados encontra-se 

nos prazos. 

Entretanto, merece atenção o fato de que o art. 204 do CPC boliviano preconiza que 

“as sentenças, salvo disposição expressa da lei, se pronunciarão dentro dos prazos seguintes”: 

(1) 40 (quarenta) dias nos processos ordinários. (2) 20 (vinte) dias nos processos sumários e 

executivos. (3) 10 (dez) dias nos processos sumaríssimos52. Além disso, em relação à sentença, 

cumpre registrar que os juízes são responsabilizados se houver retardo (demora) na prestação 

da justiça. E, caso os juízes não puderem pronunciar a sentença dentro dos prazos estabelecidos 

em lei, esses deverão comunicar o fato à Suprema Corte, sob o risco de serem responsabilizados 

e sofrerem as sanções legais (arts. 205 e 206 do CPC boliviano), inclusive, na esfera civil, por 

perdas e danos, e na esfera penal53.  

Infelizmente, o Código de Processo Civil brasileiro não estabelece prazos para o 

pronunciamento judicial através de sentenças, tampouco prevê responsabilidades penais, já que 

não há tipificação penal para o retardamento da prestação jurisdicional, existindo apenas a 

possibilidade de responsabilidade civil e regressivamente, por perdas e danos, em caso de dolo 

ou fraude, nos termos do art. 14354, razão pela qual, defende-se que a legislação processual 

brasileira deve adotar comportamento semelhante ao Estado boliviano, notadamente, quanto à 

fixação de prazos para proferir sentença e, sucessivamente, sua responsabilização em caso de 

descumprimento. 

  

C) Chile  

  

Segundo informa o relatório do Fórum de Cortes Suprema do Mercosul, o Chile possui 

uma estrutura judicial menor e, aparentemente, mais ágil se comparada à estrutura do poder 

                                                           
52 SOARES, Carlos Henrique; DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. (Coords.) Direito processual civil latino-

americano. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013, p. 92. 
53 SOARES, Carlos Henrique; DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. (Coords.) Direito processual civil latino-

americano. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013, p. 93. 
54 Art. 143.  O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando: 

I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; 

II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da 

parte. 

Parágrafo único.  As hipóteses previstas no inciso II somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz 

que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 (dez) dias. 
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judicial brasileiro55. No Brasil, para fins comparativos, verificou-se que existem 8,3 juízes por 

grupo de 100 mil habitantes, enquanto no Chile são 6,556. De igual modo, o Brasil possui uma 

média de processos por juiz que totaliza o valor de 4.616, ou seja, muito acima do esperado, 

além disso são ajuizados 4.034 processos novos por grupo de 100 mil habitantes.  

Segundo o Relatório do CNJ, a taxa de congestionamento de processos não resolvidos 

no prazo de 1 ano no Brasil é de 70%. Isso significa que a cada 100 processos ajuizados no 

Brasil, 70 não são resolvidos rapidamente.  

Nesse comparativo, é importante frisar que a reforma judicial no Chile separou as 

atribuições judiciais das atribuições administrativas. Para cada tribunal, existe o perfil do 

administrador, o qual é responsável pelos procedimentos judiciais, planejamento, metas, 

orçamentos, recursos humanos. Enquanto isso, o magistrado acumula ambas as funções 

(judicial e administrativa), além de outras, o que acaba por justificar o acúmulo de demanda e 

a demora na prestação jurisdicional.  

Merece nota o artigo 76 da Constituição Chilena que traz expressamente a 

responsabilidade pessoal dos juízes pelas decisões que emanarem, seja em seus fundamentos, 

seja pela aplicação da lei no que tange à esfera material ou procedimental, bem como pela 

prática de crime no exercício de suas funções. A Constituição Chilena fez a opção por enaltecer 

a responsabilidade subjetiva dos juízes por suas decisões e pela prática de crimes vinculados à 

sua função de magistrado57.  

No Brasil, como mencionado no tópico anterior, há previsão de responsabilidade civil, 

regressivamente, quando houver dolo ou fraude. No entanto, o Código de Processo Civil não 

pode ser responsabilizado pela demora excessiva dos processos, a retardar a solução 

jurisdicional decisória buscada pelas partes, porque não é onipotente, eis que desprovido de 

força bastante para impelir, por si, o processo, tarefa que cabe ao Estado-juiz, obrigado ao dever 

do impulso oficial (art. 2º do CPC/2015), quase sempre descumprido. A demora da prestação 

da atividade jurisdicional resulta, principalmente, das falhas de organização judiciária, de 

número insuficientes de juízes e de servidores treinados e qualificados, da ausência de métodos 

modernos e de rotinas racionais de trabalho nos órgãos jurisdicionais, tudo gerando as etapas 

                                                           
55 SOARES, Carlos Henrique; DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. (Coords.) Direito processual civil latino-

americano. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013, p. 109. 
56 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Estudo comparado sobre recursos, litigiosidade e produtividade: 

a prestação jurisdicional no contexto internacional. Brasília, 2011. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/relat_estudo_comp_inter.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2017. 
57 SOARES, Carlos Henrique; DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. (Coords.) Direito processual civil 

latino-americano. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013, p. 108/109.  
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mortas do processo, períodos de tempo prolongados em que os atos que devem ser praticados 

pelo juízo não o são, inobservando o Estado o princípio constitucional da eficiência.  

De acordo com Soares e Dias58, países com baixo desempenho do Judiciário revelam, 

consequentemente, possuírem um baixo índice de desenvolvimento humano, financeiro e 

social. Por isso, é necessário avançar em todos os níveis e, talvez assim, avance também no 

Judiciário e nas suas práticas. Essa constatação poderia ter explicações histórico-culturais, uma 

vez que os países tipicamente latinos da Europa (Itália, Espanha e Portugal) também revelam 

indicadores significativamente acima da média do continente.  

 

D)  Colômbia  

  

A estrutura do processo não é só informada pela eficiência, mas também pelo viés 

garantista. Razão pela qual o direito de ação não poder estar unicamente vinculado à 

efetividade, nem à primazia da eficiência da justiça, porém que deve ser compreendido no 

equilíbrio entre liberdade e autoridade, sendo este precisamente o direito de ação no seu novo 

paradigma de princípio fundamental59.   

Nesse sentido, o art. 228 do Código de Processo Civil Colombiano prescreve o dever 

da atividade jurisdicional de observar com diligência os prazos processuais e a advertência de 

que o seu descumprimento será sancionado. O ordenamento jurídico colombiano não impõe 

deveres e sanções só às partes, mas também ao juiz, especialmente o cumprimento de forma 

diligente de sua atividade jurisdicional e dos prazos a ele impostos, sob pena de sanções penais, 

disciplinares e responsabilização (objetiva) do Estado pelos prejuízos que cause às partes e, por 

regresso, se for o caso, também do juiz. No CPC, se prevê que caso qualquer diligência deixe 

de ser praticada por culpa do juiz, os gastos causados por sua conduta serão pagos por ele, assim 

como as respectivas custas (artigo 389.5). 

Percebe-se que, na Colômbia, além da responsabilização civil, administrativa e penal 

das partes e dos juízes, há previsão de que os dispêndios necessários à realização de atos 

processuais poderá ser custeado pelo próprio juiz, caso fique provado que a diligência deixou 

de ser cumprida a tempo por culpa do magistrado. Essa medida, a princípio parece arbitrária, 

                                                           
58 SOARES, Carlos Henrique; DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. (Coords.) Direito processual civil latino-

americano. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013, p. 119. 
59 ÁLVAREZ, Roberto González. El principio fundamental de acción: nuevo paradigma de la ciência procesal. In: 

Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. 2011. Disponível em: 

http://www.icdp.co/revista/articulos/37/RobertoGonzalezAlvarez.pdf. Acesso em: 14/03/2012. 
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muito embora, seja um meio coercitivo de submeter o juiz à lei, advertindo-lhe que, em caso de 

culpa, ele também poderá ser punido.    

Outra característica importante dos processos civis, na Colômbia, que merece registro 

é a tramitação dos autos, por no máximo duas instâncias; além disso, o fato de estar tramitando 

na segunda instância em regra não impede que se dê cumprimento à decisão de primeira 

instância, sendo vedada a transferência da propriedade de bens e valores antes do julgamento 

do recurso. Ressalvado ainda que todos os processos cujo valor da causa seja inferior a 15 

salários mínimos não estão sujeitos a qualquer recurso.     

Por fim, um terceiro pilar sobre o qual se apoia a efetividade do processo civil 

colombiano é a exigência de colaboração dos sujeitos processuais para a administração 

satisfatória da atividade jurisdicional, princípio, consubstanciado no CPC brasileiro de 2015, 

em seu art. 6º60, objetivando a decisão de mérito justa e efetiva, dentro de um prazo razoável. 

Dessa forma, em alguns países do continente americano, a duração razoável do 

processo possui tratamento diferente quando comparado com o Brasil, dado que adota 

procedimentos diversos, com o fito de promover a celeridade, assim como de garantir a 

eficiência e a eficácia da função estatal através do Judiciário; ademais, impõem sanções para 

aqueles que descumprirem os comandos legais e de algum modo violarem o princípio da 

duração razoável do processo. 

 

2.5 EFICIÊNCIA DA FUNÇÃO ESTATAL 

 

Nesse contexto, torna-se necessário o estudo da eficiência da função estatal, a fim de 

verificar sua relação com a duração razoável do processo. Nota-se que o princípio da eficiência 

impõe “o dever de selecionar e utilizar criteriosamente os melhores meios a serem empregados 

no cumprimento das atividades necessárias à boa administração, voltada ao atingimento de sua 

finalidade legal”61. Nesse sentido, a Emenda Constitucional nº 19 de 1998 acrescentou ao art. 

37 da Constituição Federal de 1988 a eficiência no rol dos princípios constitucionais da 

Administração Pública.  

                                                           
60 Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão 

de mérito justa e efetiva. 
61 CEREJIDO; JULIANO H. da C. O princípio Constitucional da Eficiência na Administração Pública. Revista 

de Direito Administrativo. p. 231-239 out./dez. 2001.  
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Dessa forma, “a eficiência do Estado pode ser vista sob duas dimensões: legalidade – 

conformar-se externamente à lei – e legitimidade – atender ao interesse público”62. Para atender 

ao interesse público, os órgãos da Administração Pública, por meio de seus agentes, presta 

serviços públicos eficientes à população. Por sua vez, serviço público eficiente é aquele 

adequado (art. 175, parágrafo único, IV, da CF/88), já de qualidade é aquele que se contrapõe 

à ideia de serviço público defeituoso63.  

Especificamente, quanto ao serviço público jurisdicional, foco deste trabalho, 

contribuiria para concretização da eficiência o atendimento de certos preceitos inscritos no 

próprio texto constitucional, a saber: a) Número de juízes proporcionais à demanda e à 

população (art. 93, XIII; 5º, XXXV); b) Atividade jurisdicional ininterrupta (art. 93, XII); c) 

Distribuição dos autos imediata em todos os graus de competência (9art. 93, XV); d) Delegação 

de competência a servidores para a prática de atos de administração e de atos jurisdicionais sem 

caráter decisório (art. 93, XIV); e) Gerenciamento da máquina judiciária por profissionais 

habilitados, ou seja, da ciência da administração64.  

Não é o processo [rectius: procedimento] que se mostra moroso; morosa é a atividade 

essencial e monopolizada do Estado denominada jurisdição, até porque, normalmente, as partes 

cumprem os prazos que lhes são impostos, a fim de se lhes afastar a inexorável preclusão 

temporal, que é a perda do direito à prática do ato processual pelo decurso do prazo. Os órgãos 

jurisdicionais do Estado brasileiro é que, sistemática e ilicitamente, não cumprem os prazos que 

o ordenamento jurídico lhes determina para a prática dos atos jurisdicionais no processo, sem 

que nada aconteça aos agentes públicos julgadores. Tem-se, então, nesses casos habituais, 

atividade estatal desempenhada com afronta manifesta ao princípio da eficiência e ao princípio 

da legalidade, ambos acolhidos na estruturação do Estado Democrático de Direito65.  

 

 

 

 

                                                           
62 BRÊTAS, Ronaldo Carvalho Dias. Responsabilidade do Estado pela função jurisdicional. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2004, p. 156. 
63 BOSQUE, Wagner Mendonça. Princípio da razoável duração do processo: aplicabilidade e operacionalidade 

no direito processual democrático. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015, p. 71. 
64 TAVARES, André Ramos. Direito processual constitucional. Revista IOB de direito civil e de processo civil. 

São Paulo, n. 55, p. 66-78, set/out 2008. 
65 BRÊTAS, Ronaldo Carvalho Dias. Responsabilidade do Estado pela função jurisdicional. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2004, p. 157. 
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3 A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E A PRINCIPIOLOGIA 

CONSTITUCIONAL 

 

 

Este capítulo analisa a divergência doutrinária acerca do princípio da duração razoável 

do processo ou do procedimento no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, e para tanto, 

recorre, inicialmente, a compreensão da relação entre o tempo e o direito, a fim de apresentar a 

correlação entre estes institutos e a partir de então, defini-lo como direito fundamental e, 

portanto, imprescindível para prestação jurisdicional de um processo justo. 

 

3.1 A RELAÇÃO ENTRE O TEMPO E O DIREITO 

 

O problema da morosidade da justiça é, numa perspectiva comparada, talvez o mais 

universal de todos os problemas com que se defrontam os tribunais nos nossos dias66. A 

preocupação global em torno da duração intolerável dos feitos é patente, já que esta configura 

um enorme obstáculo para que o processo cumpra seus compromissos institucionais67. O tempo 

pode causar o perecimento das pretensões, ocasionar danos econômicos (desestimulando 

investimentos pela falta de eficiência e segurança jurídica) e psicológicos às partes e aos 

profissionais operadores do direito, estimular composições desvantajosas, e consequentemente, 

gerar descrédito ao Poder Judiciário e ao Estado como um todo68.  

É preciso ressaltar que, se, de um lado, a demora dos feitos é algo a ser combatido, por 

outro, representa uma consequência advinda de um regime processual que busca assegurar um 

patamar mínimo de inviolabilidade às garantias processuais, denominado de “demora natural”. 

Não se pode criar o mito da justiça instantânea69, da rapidez acima de tudo70, uma vez 

que a jurisdição necessita dar respostas que também sejam efetivas do ponto de vista 

                                                           
66 SANTOS, Boaventura de Sousa et. al. Os tribunais nas sociedades contemporâneas: o caso português. Porto: 

Afrontamento, 1996, p. 390.  
67 CRUZ e TUCCI, José Rogério. Tempo e processo: uma análise empírica das repercussões do tempo na 

fenomenologia processual (civil e penal). São Paulo: RT, 1997, p. 89. 
68 RAMOS, Carlos Henrique. Processo civil e o princípio da duração razoável do processo. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 50. 
69 OST, François. O tempo do direito. Lisboa: Piaget, 1999, p. 359. 
70 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O futuro da justiça: alguns mitos. In: Temas de direito processual. São Paulo: 
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qualitativo71. José Carlos Barbosa Moreira72 buscou sistematizar os novos desafios, 

notadamente, para evitar uma “aceleração antigarantista”73.  

A preocupação principal do processualista deve ser voltada para a eliminação de 

formalismos inúteis, demoras injustificáveis e protelações abusivas, em suma, das dilações 

indevidas, somente, entendidas como aquelas que correspondem à inatividade, dolosa ou 

negligente do órgão jurisdicional, pouco importando se houve sobrecarga de trabalho74. 

Marinoni75 não adere ao entendimento de que a demora do processo prejudica o autor que tem 

razão e beneficia o réu, já que deve haver uma distribuição equitativa do ônus do tempo no 

processo entre as partes, [...], aliada ao oferecimento de meios alternativos de solução de litígios 

para aliviar os canais judiciários76, assim, ambas as partes seriam beneficiadas, principalmente, 

quando agissem com esteio no princípio da colaboração processual (art. 6º/CPC).  

Antes de adentrar na problematização da relação entre o tempo e o direito, é mister 

que o conceito de tempo seja desenvolvido com objetividade e cautela, a fim de que seja 

delimitado o âmbito desta pesquisa, limitando sua metodologia aos objetivos iniciais deste 

trabalho, que consistem, basicamente, na delimitação do princípio da duração razoável do 

processo na justiça do trabalho e sua defesa como direito fundamental em face do caráter 

alimentar dos direitos vindicados naquela seara.  

Assim sendo, é importante iniciar a discussão apresentando o pensamento de Gadamer, 

que com base na tradição socrática, afirma que a dificuldade reside na formulação da pergunta 

mais do que na resposta77. Nessa esteira de pensamento, Whitrow78 afirma que só o tempo tem 

essa qualidade peculiar de nos fazer sentir por intuição que o compreendemos perfeitamente, 

desde que ninguém nos peça para explicá-lo, ou seja, e ninguém me pergunta, eu sei; porém, se 

quero explicá-lo a quem me pergunta, então não sei79. No entanto, Jobim80 defende que os 
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conceitos de outrora sobre tempo são difíceis de serem sustentados numa sociedade pós-

moderna81. 

Nesse diapasão, pode-se afirmar que a falta de tempo é algo da sociedade atual82, que 

por sua vez, assevera que tempo é dinheiro83, de modo que perdê-lo representaria um prejuízo 

de ordem patrimonial. Noutra concepção, Jobim84 infere que a perda do tempo, pois uma vez 

retirado ele de nós, não existe mais retorno. E ao afirmar isso, defende a essencialidade do 

tempo, como algo precioso85 e intangível, e não apenas, pecuniário.  

Na economia clássica, quanto mais escasso for um recurso, maior será a quantidade de 

usos que se pode fazer dele e maior o seu valor. [...] Então, embora Benjamin Franklin estivesse 

certo a respeito de muitas coisas, ele errou ao dizer que tempo é dinheiro. Na verdade o tempo 

– nosso recurso mais escasso – é muito mais valioso que o dinheiro86.  

Para facilitar a compreensão do conceito de tempo, busca-se diversas acepções do 

termo, a fim de oferecer a delimitação mais adequada ao objeto desta pesquisa; para tanto, parte-

se da premissa que o tempo pode ser analisado por várias perspectivas e interesses, dentre eles, 

o tempo métrico, o tempo mítico na Literatura, o tempo relativo da Física, o tempo social e o 

tempo no Direito. 

Em sua maioria, por primitivos que sejam, os povos têm algum método para registrar 

e marcar o tempo, fundado nas fases da natureza indicadas pelas variações temporais do clima 

e da vida vegetal e animal, ou em fenômenos celestes revelados por observações astronômicas 

rudimentares87. Todo esse tempo na antiguidade era baseado, praticamente, no transcorrer dos 

eventos da natureza88. Foi o que aconteceu no rio Nilo quando os Egípcios criaram o primeiro 

calendário.  
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Com base nessas informações e diante dos fatos históricos apresentados, conclui-se 

que a humanidade necessita de um marcador de tempo, ou seja, um relógio padronizado89. 

Assim, “a invenção dos relógios mecânicos que, quando regulados de forma adequada, 

funcionam continuamente durante anos a fio influenciou muito a ideia de uniformidade e da 

continuidade do tempo”90. Entende-se que o relógio mecânico influencia, sobretudo, o tempo 

do processo, pois é por ele que são contados a grande maioria dos prazos e atos processuais91.  

O conceito de linearidade e circularidade92 do tempo pode, inclusive, ser aplicado ao 

tempo do processo, uma vez que, em tese, o processo deveria, obrigatoriamente, ser um 

caminhar para um fim93, como tempo linear. Contudo, a interposição de um recurso, ou a 

declaração de nulidade da sentença, traz a ideia de tempo circular, tendo em vista que os atos 

processuais sofrem uma pausa ou um retrocesso94 para serem vistos95.  

Seguindo outra linha de pensamento, o tempo é denominado como mítico, 

especialmente, na Literatura, como fora desenvolvido na obra de Érico Veríssimo – O tempo e 

o vento96, mas que não interessa para o objetivo desta pesquisa.  

A quem recorra também à relatividade do tempo na Física, já que deve procurar uma 

abordagem do tempo relativo nas outras áreas do ensino humano97. A Física tem por arcabouço 

teórico clássico dois conceitos totalmente opostos do que é tempo: o primeiro advindo da Teoria 

de Isaac Newton, denominado de tempo absoluto; e o segundo da Teoria de Albert Einstein, 

conhecido como tempo relativo98. Isso demonstra a semelhança entre esse tempo pensado por 

Isaac Newton e o tempo métrico ou cronológico. 
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Merece destaque as citações gadamerianas, em que a noção de distância que o tempo 

dá está sempre inserida em seus pensamentos. Isso pode ser comprovado quando relata a ideia 

de Heidegger sobre a crítica histórica com a estrutura prévia da compreensão, ou quando fala 

sobre as opiniões prévias de uma obra, o que quer dizer que está se pronunciando sobre o 

passado e a sua interpretação.  

O fato de a compreensão posterior possuir uma superioridade de princípio face à 

produção originária e possa, por isso, ser formulada como um “compreender melhor” não se 

deve a uma conscientização posterior capaz de equiparar o intérprete com o autor original 

(como opinava Schleiermacher), mas, ao contrário, descreve uma diferença insuperável entre o 

intérprete e o autor, diferença que é dada pela existência histórica. Cada época deve 

compreender a seu modo um texto transmitido, pois o texto forma parte do todo da tradição na 

qual cada época tem um interesse objetivo e na qual, também, ela procura compreender a si 

mesma99. 

A distância temporal possui ainda um outro sentido além da morte do interesse pessoal 

pelo objeto. Ela é a única que permite uma expressão completa do verdadeiro sentido que há 

numa coisa. Entretanto, o verdadeiro sentido contido num texto ou numa obra de arte não se 

esgota ao chegar a um determinado ponto final, visto ser um processo infinito. Não se eliminam 

apenas novas fontes de erro, de modo a filtrar todas as distorções do verdadeiro sentido. Antes, 

estão surgindo sempre novas fontes de compreensão, revelando relações de sentido 

insuspeitadas. A distância temporal que possibilita essa filtragem não tem uma dimensão 

fechada e concluída, mas está ela mesma em constante movimento e expansão. Ao lado do 

aspecto negativo da filtragem operada pela distância temporal, aparece, simultaneamente, seu 

aspecto positivo para a compreensão. Essa distância, além de eliminar os preconceitos da 

natureza peculiar, permite o surgimento daqueles que levam a uma compreensão correta100.  

A própria noção de distância temporal é o exemplo crasso da importância que o 

transcorrer do tempo tem em sua obra. Esse distanciamento de tempo desemboca na história 

efeitual, outra forma que nada mais é do que compreender a história pelo seu próprio caminho, 

ou seja, percorrendo-o temporalmente até a presente interpretação. O próprio horizonte é a 
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possibilidade de o intérprete poder ter a visão de olhar o passado e realizar, por intermédio da 

fusão dos horizontes, a tradição que deságua no compreender101.  

Em continuidade ao estudo das acepções da palavra tempo, Paixão de Araújo, 

questiona: “a medida do tempo em unidades como anos, meses ou dias representa a única – ou 

então a melhor – possibilidade de compreensão dos aspectos temporais da dinâmica social?”102. 

Veja que neste momento, o tempo passa a ser analisado sob o viés social, de modo a refletir 

sobre a sua influência na evolução da sociedade. Nesse sentido, Jobim indaga: “Será mesmo 

que o tempo astronômico deve ser aquele que rege a vida em sociedade? Não necessita essa de 

um tempo próprio para seus habitantes, diferentemente daquele convencionado pela 

humanidade?”103 Então, o tempo social independe daquilo preconizado pelo tempo astronômico 

ou o tempo do calendário, tendo vida própria nas sociedades que são regidas por ele, não 

havendo uma obrigação de sempre o indivíduo ter que seguir a coletividade, como é o caso do 

indígena, conforme preceitua o art. 231 da Constituição Federal de 1988; entretanto, Luhmann 

conclui que as estruturas sociais são fundamentais na construção do tempo conforme 

apresentado a seguir. 

É importante ponderar, ainda que essas considerações ultrapasse o conceito de tempo 

atualmente comum em um aspecto importante. Elas não mais consideram o tempo como apenas 

uma sequência de momentos – constituída de forma real ou intersubjetiva – ao longo da qual a 

experiência avança. Com isso, não se pretende negar a possibilidade de datação, todavia de 

descartar a implicação de que todos os momentos – sejam esses futuros, presentes ou passados 

– tenham o mesmo potencial com respeito à complexidade. Uma tal concepção desfigura a 

especificidade do tempo: exatamente a diferenciação entre futuro, presente e passado. O futuro 

e o presente diferenciam-se não só através da direção de sua distância relativa (e cambiável) 

com respeito à experiência momentânea, mas principalmente pelo seu grau de abertura ou 

fechamento para com outras possibilidades. Por isso, o presente não pode ser suficientemente 

caracterizado como aquele momento no qual a história mundial (subjetiva) acontece de 

encontrar-se. Em termos de sua função ele é uma redução da complexidade à medida do 

experimentável, uma eliminação inevitável e inexorável de outras possibilidades104.  
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Assim, partindo dessas considerações, Luhmann chega a conclusões estabelecidas na 

teoria sociológica de que o tempo deve ser considerado como um aspecto da construção social 

da realidade, assim como é um verdadeiro lugar-comum em Sociologia o fato de que ideias de 

tempo diferem de um sistema social em relação a outro, e dependem de estruturas sociais, ou 

seja, o tempo social deve ser interpretado de acordo com as atividades sociais de um 

determinado grupo, não havendo a necessidade, para orientação e organização desse 

determinado grupo, de um tempo regido pelos astros ou aritmeticamente feito.  

O tempo social traz uma noção temporal que pode servir de base para certos 

acontecimentos que ocorrem durante a duração do processo que não conseguem ser explicadas 

pela noção métrica de tempo, como a demora na distribuição e na conclusão de um processo, 

tempo esse sagrado das partes e que lhes é retirado sem qualquer explicação plausível, o que 

pode ser esclarecido quando utilizado o conceito de tempo social105.  

Por fim, ao se analisar o tempo do Direito, François Ost chega à negação do tempo, o 

que acaba por chamar de não tempo, pois, ao separar o Céu da Terra nega o passado e ao devorar 

seus filhos fulmina com o futuro106. E para explicar sua teoria, apresenta as seguintes teses: a 

primeira tese - o tempo é uma instituição social antes de ser um fenômeno físico e uma 

experiência psíquica. Não há dúvida que ele apresenta uma realidade objectiva, tão bem 

ilustrada pelo curso das estrelas, pela sucessão do dia e da noite, ou pelo envelhecimento do ser 

vivo. Também é verdade que dependa da experiência mais íntima da consciência individual que 

pode experimentar um minuto de relógio, ora como o tempo interminável, ora como instante 

fulgurante. Mas quer se aprenda em termos objectivos ou subjectivos, o tempo é antes do mais 

uma construção social – e, logo, uma questão de poder, uma exigência ética e um objeto 

jurídico107. Trabalha, então, num primeiro momento, com um tempo subjetivo, por meio da 

construção social para se chegar a um tempo objetivo108.  

A segunda tese que sustenta a obra de Ost diz respeito ao direito. Ela defende que a 

função principal do jurídico é contribuir para a instituição do social: mais do que interditos e 

sanções, como outrora se pensava, ou cálculo e gestão, como frequentemente se acredita hoje, 

o direito é um discurso performativo, um tecido de ficções operatórias que exprimem o sentido 

e o valor da vida em sociedade. Instituir quer aqui dizer estreitar o elo social e oferecer aos 
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indivíduos os pontos de referência necessários à sua identificação e autonomia. É sob o ângulo 

do seu contributo para a subtracção ao estado de natureza e a sua violência sempre ameaçadora, 

sob o ângulo da sua capacidade de instituição, que o direito será, pois, interrogado109.  

Finalmente, a terceira tese resulta da interacção dialéctica das duas primeiras. Nela, é 

defendida que se estabelece um elo poderoso entre temporalização social do tempo e instituição 

jurídica da sociedade. Em outras palavras: o direito afecta diretamente a temporalização do 

tempo, ao passo que, em compensação, o tempo determina a força instituinte do direito. Em 

termos mais precisos: o direito temporaliza ao passo que o tempo institui110.  

Então, o tempo do direito é uma forma de se juntar quatro características que passam 

da memória ao perdão, da promessa ao questionamento. A memória está atrelada ao 

conhecimento passado da humanidade, das sociedades, cada uma delas com seu modo de 

arquivar esse passivo que reflete no perdão. Esse traz o dever do ser humano esquecer aquilo 

que não importa e lembrar somente aquilo que interessa. Essa é a forma que a sociedade tem de 

perdoar. Cumprir a pena por um crime deve estar arquivado, mas ao mesmo tempo, se houve a 

devida contraprestação do réu à sociedade, esta deve conceder seu perdão naquilo que importa. 

Dessa forma, entra o questionamento, pois, ao mesmo passo que há o perdão, existe esse 

arquivo denominado de memória, que liga ao passado e parece querer engessar o futuro, se não 

fosse por um quarto item pensado por Ost, qual seja, a promessa111.  

O direito contemporâneo tem que procurar manter essas quatro propostas, inserindo-

as numa velocidade maior, como hoje exige a globalização. A função básica do Direito é de 

criar institutos, institucionalizar determinados valores, mas com a consciência de que, em pouco 

tempo, esses valores se modificam, por serem efêmeros112. 

 

3.2 PROCESSO OU PROCEDIMENTO? 

 

Para melhor compreensão da diferença entre processo e procedimento, torna-se 

imprescindível o estudo da sua evolução teórica, bem como das teorias que explicam as 
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diversidades destes institutos jurídicos. Inicialmente apresentam-se as teorias contratualistas 

do processo desenvolvidas por Pothier e Savigny, respectivamente.  

No ano de 1800, na França, Pothier via o processo como verdadeira convenção entre 

as partes litigantes, que no âmbito da autonomia de suas vontades, comprometiam-se a 

comparecer espontaneamente em juízo para a resolução do conflito113. Isto é, o processo, na 

verdade, era um acordo de vontades, mediado pelo juízo, em que as partes detinham o poder e 

a autonomia de exercerem suas vontades e resolverem o litígio, por isso, era entendido como 

um contrato, em face das características da reciprocidade sinalagmática e da autonomia das 

vontades. 

Por sua vez, em 1850, Savigny, propôs que o processo deveria ser entendido como 

quase contrato, porque "a parte que ingressava em juízo já consentia que a decisão lhe fosse 

favorável ou desfavorável, ocorrendo um nexo entre autor e juiz, ainda que o réu não 

aderisse espontaneamente ao debate da lide"114. 

Nesse sentido, a autonomia das vontades, incialmente, defendida por Pothier era 

superada pelo poder de império do Estado-Juiz, que adquiria o poder/dever de resolver a lide, 

mesmo que sua decisão contrariasse a vontade das partes, bastando, tão somente, a provocação 

do Judiciário na busca pela solução da lide.  

É relevante registrar que, em 1868, Büllow defendia o processo como sendo uma 

relação jurídica, desvinculando-o das propostas teóricas que o conectavam ao direito material, 

retirando-o da órbita do direito privado para inseri-lo como matéria de direito público, ou seja, 

o processo é entendido como uma relação jurídica intersubjetiva, pública e em constante 

movimento115. Seguindo essa orientação, o processo rompia com os paradigmas estáticos do 

direito material e começava a ser compreendido como um movimento, ora linear ou circular, a 

depender do ato realizado conforme mencionado em tópico anterior.  

Fazzalari, por sua vez, traz a teoria estruturalista do processo e, em 1978, inaugurou o 

discurso democrático do direito processual. Articulou sua teoria concebendo o procedimento 

como uma estrutura normativa composta de uma sequência de atos jurídicos praticados pelos 

sujeitos do processo, em uma determinada conexão, em que a validade da prática do ato 

conseguinte pressupõe a existência válida do ato antecedente. O procedimento seria, assim, 

entendido como uma estrutura legal de atos jurídicos sequenciais, numa relação espaço-
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temporal, em que o ato inicial é pressuposto do ato conseguinte e este como extensão do ato 

antecedente e assim sucessivamente, até o provimento final116.  

Em face da evolução do direito, o conjunto de garantias processuais asseguradas pelas 

Constituições das sociedades minimamente civilizadas provocou a releitura do direito 

processual, iniciada por Couture117, de modo que o modelo constitucional do processo 

conquistou merecido destaque no campo da ciência do direito e nas pesquisas dos 

processualistas, muito embora, o Devido Processo Constitucional ou "esquema geral de 

processo"118, não seja sinônimo de formalismo ao qual se busca atribuir uma roupagem 

constitucional, posto que a "Constituição pressupõe a existência de um processo como garantia 

da pessoa humana"119.  

Nesse diapasão, os direitos fundamentais vinculam o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário, e a própria jurisdição, como direitos diretamente aplicáveis. “[...] A efetividade dos 

direitos fundamentais ocorre pelos mecanismos de realização jurisdicional deles”120.  

Nessa conjectura, os operadores da teoria constitucionalista, ao preconizarem a 

efetividade dos direitos humanos fundamentais121 pela garantia de um processo e jurisdição 

com conteúdos fixados na plataforma constitucional, mas que, por outro lado, são assegurados 

pela atividade tutelar dos decisores e não pela própria norma (princípio da reserva legal), 

parecem enveredar nos marcos hermenêuticos do Estado Social de Direito122.  

Noutra banda, surge uma proposta Neoinstitucionalista, ou seja, um conjunto 

principiológico de direitos fundamentais constitucionalizados. É nessa perspectiva que Leal123 

apresenta o processo, conceituando-o como "instituição jurídica que, ao lado do Estado, do 

povo, da cidadania e da soberania popular, contém princípios próprios definidos nas garantias 

do contraditório, da ampla defesa, da isonomia", sem os quais não se pode teorizá-lo em 

parâmetros modernos de direito-garantia fundamental elevado à plataforma constitucional. 
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Nas democracias plenas, nenhuma conduta pode ser exigida do cidadão se este não for 

efetivamente o criador da normatividade positivada por meio do Devido Processo legislativo. 

E se o processo democrático de legiferação se atrela à soberania popular, 

como expôs Habermas124, exsurge a titularidade inalienável do povo em construir, modificar 

ou descontruir o ordenamento jurídico, sem coerções de quaisquer espécies, senão a do melhor 

argumento, porque em nível de direito democrático, "o direito ruim, bom, certo ou errado, há 

de ser produzido pelo povo diretamente (espaço político-jurídico processualmente aberto)"125. 

Surgindo, então, a "tensão entre facticidade e validade do Direito"126.  

A autoinclusão processualizada do povo no exercício de seus direitos fundamentais 

torna possível a enunciação de uma teoria com todas essas características, desabonando a crença 

do paternalismo estatal implementador e assegurador dos preceitos constitucionais inerentes às 

condições mínimas necessárias de vida digna e cidadã, amparado nos princípios institutivos do 

processo e a atividade de aplicação do Direito.  

A partir do momento em que o povo colabora diretamente no exercício de seus direitos 

fundamentais, como é o caso do processo, pode-se afirmar que a isonomia, a ampla defesa e o 

contraditório, devidamente tematizados no viés teorético da neoinstitucionalidade processual, 

asseguram uma atividade compartilhada de aplicação do Direito, sendo “a igualdade a base do 

princípio do contraditório"127. O contraditório é a garantia de um procedimento discursivo e 

participativo, gerador de decisões que retratem uma conclusão coextensiva da argumentação 

das partes128, de maneira que, hodiernamente "não é necessário ser Hércules129 para se cumprir 

a tarefa jurisdicional"130.  

É forçoso concluir ainda que a ampla defesa não absorve ou exaure o contraditório. 

São princípios que contém dimensão própria e como tal devem ser trabalhados; 

Andolina e Vignera131 ao tentar distingui-los, sustentaram que, enquanto a defesa seria uma 

relação entre as partes e o juiz, o contraditório desenvolver-se-ia exclusivamente entre as partes. 

Nessa perspectiva, a ampla defesa seria garantida pela atuação do Estado-Juiz e o contraditório 

pela atuação das partes, de modo que, essa percepção não condiz com a realidade, haja vista 
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que o contraditório decorre logicamente da ampla defesa, já que representa um direito da parte, 

mas necessita da intervenção do juízo na sua garantia, objetivando, inclusive, evitar a produção 

de provas meramente protelatórias e desnecessárias.   

Seguindo essa orientação, os conteúdos processuais da isonomia consistem na 

igualdade de todos perante a lei (isotopia), igualdade de todos de fazer, alterar e substituir a lei 

(isocrítica) e igualdade de todos de interpretar a lei (isomenia)132. Em complementação e por 

apoio às acepções aristotélicas lançadas na obra "Ética a Nicômaco"133, nele enxergam apenas 

a necessidade de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.  

Canttoni de Oliveira critica a igualdade de todos em poder interpretar a lei, afirmando 

que “[...] Em aplicação do princípio da isomenia, a reafirmação de que a interpretação da ordem 

jurídica, nas democracias, deixa de ser exercida de forma exclusiva por “guardiãs oficiais da 

normatividade” para se converter em atividade desenvolvida por uma “sociedade aberta de 

intérpretes”134. Por isso, é importante ter cuidado com essa abertura da interpretação e da 

hermenêutica para toda a sociedade, posto que a democracia atribuiu essa tarefa aos 

representantes do Estado no exercício da defesa oficial da normatividade. Muito embora, 

também seja preocupante a atuação de alguns guardiãs, como se vê no voto do Ministro 

Humberto Gomes de Barros do Superior Tribunal de Justiça que disse: “Não me importa o que 

pensam os doutrinadores. Enquanto for Ministro do Superior Tribunal de Justiça, assumo a 

autoridade de minha jurisdição”135.  

Ora, o magistrado, no exercício da jurisdição não é o Hércules de Dworkin, tampouco 

possui o poder soberano de decidir tudo conforme sua vontade, justificada pela autoridade que 

a Lei lhe confere. É importante frisar que “no Estado Democrático de Direito, o jurista não pode 

brincar de pretor romano. Os poderes ‘executantes’ Executivo e Judiciário não estão apenas 

instituídos e não são apenas controlados conforme o Estado de Direito; estão também 

comprometidos com a democracia”136. O compromisso com a democracia desenvolve-se com 

a preocupação coletiva, com a colaboração das partes e com a evolução do direito a partir das 

fontes criadores do direito inclusive, a doutrina; logo se torna inaceitável a postura de um 
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representante do Judiciário agir com ampla liberdade sem preocupar-se com sua 

responsabilidade e os limites de sua atuação.  

Nessa lógica, Tavares137 afirma que “a operacionalização do princípio da razoável 

duração do procedimento, através de meios que garantam a celeridade de sua tramitação, não 

pode se dar por via de compressões ou supressões dos “princípios fundantes 

da processualidade democrática, isto é, da isonomia, do contraditório, da ampla defesa, do 

acesso gratuito e incondicionado à jurisdição, do direito ao advogado e da fundamentação 

racional e legítima das decisões”. Por isso, defende-se a ideia do processo constitucional capaz 

de garantir os direitos fundamentais, dentre eles, o da razoável duração do processo.  

As recentes alterações no Código Processual Penal e o advento do Código Processual 

Civil de 2015 preveem, expressamente, que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável 

a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (art. 4º), seguramente tem o 

desiderato de dar cumprimento ao conteúdo normativo do novel inciso LXXVIII, do art. 5º da 

CF de 1988. Parte-se da concepção de que o tempo consubstancia verdadeiro “fator de corrosão 

de direitos”. Todavia, “não é o tempo que corrói, porque o ‘tempo apenas passa’; em si, o tempo 

não pode corroer, já que flui em marcha: não tem força ou ação para corroer. O tempo, por si, 

‘não causa malefício algum’: alguém é que pode causar danos a outrem, isto é, um sujeito 

prejudicar a outro, propositadamente ou não. Logo, ‘o tempo não pode ser inimigo’, porque só 

passa, é um acontecimento natural”138.  

Nesse contexto, cumpre esclarecer que o vocábulo “duração” é entendido como 

“módulo de tempo com marcos de começo e fim, do que resulta sua vinculação com o conceito 

de prazo, que é o tempo demarcado para a prática do ato [jurídico-processual]139”; logo, se 

percebe que o procedimento é que comporta mensuração (duração) temporal. Seguindo essa 

interpretação e entendendo o processo como direito-garantia constitucionalizado, somente se 

pode cogitar que haja tempo para a prática dos atos jurídicos que compõem a estrutura 

procedimental140.  

Define-se que o Processo, como instituição constitucionalizante, constitucionalizada e 

fundadora do status democrático não-paideico, não se desenvolve por relações métrico-

temporais e espaciais (duração fatal), uma vez que, em sendo paradigma linguístico-discursivo 
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por princípios autocríticos (teoria neoinstitucionalista), é interpretante que atua ao longo da 

validade e legitimidade do sistema jurídico sempre aberto a um devir dialógico (crítico) 

procedimental construtivo, reconstrutivo, desconstrutivo, afirmativo ou extintivo dos conteúdos 

de legalidade que possa, ameaçá-lo ou lesá-lo (contrapor-se ao processo). Portanto, mensurável 

é o procedimento que, sendo a estrutura técnica regida ou regida-atuada pelo processo, 

comporta uma ratio interlocutória de durabilidade (relação jurídica espácio-temporal).  

A leitura e a interpretação do modelo constitucional do processo devem partir da 

premissa que a precedência e a superioridade hierárquico-normativa dessas garantias resultam 

do princípio da supremacia da Constituição. Na medida em que a Constituição confere 

fundamento de validade às demais normas que compõem o ordenamento jurídico, colocando-

se, assim, no vértice superior da pirâmide jurídica, de acordo com o raciocínio kelseniano141, 

afigura-se a inconstitucionalidade das normas dos códigos de procedimento que, subvertendo 

os valores fundamentais do sistema, se contraponham os preceitos constitucionais.  

Logo, é forçoso concluir que o princípio da razoável duração opera-se dentro do 

processo, entendendo-o como direito-garantia constitucionalizado, dado que a “duração” deve 

ser interpretação como marcos de começo e fim, do que resulta sua vinculação com o conceito 

de prazo, que é o tempo demarcado para a prática do ato jurídico-processual.  

 

3.3 DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DIREITOS FUNDAMENTAIS  

 

Incialmente, é importante conhecer a evolução histórica dos aspectos constitucionais 

do direito fundamental à duração razoável do processo para poder compreendê-lo enquanto 

princípio constitucional necessário à ordem jurídica democrática e garantia efetiva dos direitos 

do indivíduo. Não pode mais o direito fundamental à duração razoável do processo ser reduzido 

a um mero acessório do princípio da efetividade processual142.  

Não obstante, um dos grandes desafios da processualística moderna é conciliar o 

direito à tempestividade da tutela jurisdicional com o tempo necessário aos debates entre os 

litigantes, à investigação probatória e ao amadurecimento da convicção judicial143. É chegado 

o momento do “tempo do processo” tomar o seu devido lugar dentro do direito processual civil, 

uma vez que o tempo não pode deixar de influir sobre a elaboração dogmática preocupada com 
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a construção do processo justo ou com aquele destinado a realizar concretamente os princípios 

contidos na Constituição Federal.  

As antigas civilizações: Babilônia, Egito, Grécia, Índia e Palestina (hebreus), nenhuma 

delas, com a clareza romana, fixou limites temporais para a solução das demandas. Isso não 

significa que não fossem céleres os julgamentos. A tradição oral e escrita dá conta de muito 

expeditismo na solução das controvérsias solvidas pelos reis, sacerdotes ou seus prepostos na 

antiguidade histórica da humanidade144.  

Então, não é desprezível a tese de que na antiguidade houvesse a previsão de um 

julgamento célere, tanto que havia uma regra inserida no artigo 45 do Código de Manu capaz 

de atribuir celeridade aos julgamentos. Contudo, tais normas não eram tão claras como já 

ocorria em Roma, a exemplo da ex properandum, regra essa inserida no Código de Justiniano, 

o que comprova que no Direito Romano já havia a garantia de um tempo razoável para a 

finalização das controvérsias145.  

Buscando-se, historicamente, origem mais remota para a ideia de celeridade encontra-

se na hilariante decretal de Carlos Magno, o mandamento – “autorizando o litigante, enquanto 

o juiz não provesse logo e com sentença, transportar-se à casa do Magistrado passando ali a 

viver sob suas custas até a solução”146.  

Por sua vez, em 1215, a Magna Carta trata da celeridade processual147, por isso, 

defende-se que na Inglaterra e nos Estados Unidos estão, sem dúvida, as raízes do direito 

fundamental à celeridade processual. Pode ser citada a Clementina Saepe, do Papa Clemente 

V148, bem como a 6ª Emenda nos Estados Unidos da América (EUA), em seguida foram 

desenvolvidos no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, na Carta Africana de 

Direitos Humanos, na Constituição Espanhola, na Constituição Portuguesa, na Convenção 

Europeia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, na 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto San José da Costa Rica), na Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia, na Constituição Europeia, entre tantos outros 

instrumentos normativos universais e regionais. 
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No Brasil, a garantia de razoável duração do processo constitui desdobramento do 

princípio estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal de 1988. É que, como a lei 

não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, é natural que a 

tutela a ser realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, aquilo que 

o ordenamento jurídico material reserva à parte. “E eficaz é a tutela jurisdicional prestada 

tempestivamente, e não tardiamente”149.  

Do ponto de vista da dogmática, essa impressão é altamente enganosa. Com poucas 

exceções, a Constituição Federal garante aos direitos fundamentais determinadas categorias de 

pessoas, excluindo implicitamente os demais, isto é, não lhes oferecendo proteção em nível 

constitucional. Além disso, depara-se aqui com uma situação complexa, já que cada categoria 

de direitos possui titulares diferentes150.  

O Estado, apesar de ser ele destinatário dos direitos fundamentais, acaba por, em certos 

casos, se tornar titular, também151. O mesmo não ocorre em relação a eventual direito à 

indenização152. “São titulares os jurisdicionados, entendendo-se estes pelas pessoas de direito 

privado, físicas ou jurídicas, não se excluindo os órgãos da administração pública. [...] Pode 

alcançar ainda as fundações (conjunto patrimonial com finalidade), os entes despersonalizados, 

tais como as sociedades de fato, o espólio, a massa falida, o condomínio, o consórcio e tantos 

outros entes sem personalidade civil, mas que ganham legitimidade processual para atuarem 

em juízo”153. Por isso, faz-se necessário identificar os destinatários ou coobrigados da duração 

razoável do processo enquanto direito fundamental. 

Alguns teorias tentam justificar a possibilidade de vinculação dos particulares aos 

direitos fundamentais, ora estabelecendo limites154 ora negando essa condição. Muito embora, 

todas as teorias convivam harmonicamente, é preciso identificar seus elementos 

diferenciadores, uma que umas defendem que os indivíduos são partes; outras afirmam que são 

destinatários dos direitos fundamentais, que deve ser garantido e efetivado pelo Estado. 
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Partindo dessa premissa, Dimoulis e Martins155 inferem que “os direitos fundamentais 

só podem ser constatados pela presença de três elementos: o Estado, o indivíduo e o texto 

normativo da relação entre ambos”. Isso nos remete à noção de que a relação entre o Estado e 

o indivíduo (sujeito de direitos e deveres) necessita de um texto normativo para tornar-se plena 

e eficaz no que tange à preservação e/ou garantia dos direitos constitucionais fundamentais. 

O texto normativo é regulador da relação entre Estado e indivíduos. O papel de 

regulador entre os dois elementos supra descritos é desempenhado pela Constituição no sentido 

formal, que declara e garante determinados direitos fundamentais, permitindo ao indivíduo 

conhecer sua esfera de atuação livre de interferências estatais e, ao mesmo tempo, vincular o 

Estado a determinadas regras que impeçam cerceamentos injustificados das esferas garantidas 

da liberdade individual. O texto deve ter validade em todo o território nacional e encerrar 

supremacia, isto é, força vinculante superior àquela das demais normas jurídicas156.  

Nesse sentido, Sarlet157 admite uma vinculação dos particulares aos direitos 

fundamentais, exceto naquele campo de exclusividade do Estado, de igual modo, Daniel 

Sarmento158 entende ser possível a vinculação dos particulares. Por um lado, Alexy159 diz que 

a teoria da vinculação é aceita; porém, não tratando o cidadão como destinatário, porém como 

titular, tornando-se, assim, uma questão de colisão, e não de construção. Alexy continua 

dizendo que “nenhuma das três teorias transpõe os direitos fundamentais dirigidos contra o 

Estado para a relação cidadão/cidadão por meio de uma simples troca de destinatários”.  

Por outro lado, alguns poderiam ficar restritos a apenas informar que as partes são 

autor e réu160, sob a presidência do juiz, é que devem estar vinculados a respeitar o princípio da 

duração razoável do processo. Assim, Caliendo161 defende que “os obrigados são todos aqueles 

que podem influenciar na duração do processo, assim principalmente esse comando está 

                                                           
155 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2014, 

p. 24-26. 
156 JOBIM, Marco Félix. O direito à duração razoável do processo: responsabilidade civil do Estado em 

decorrência da intempestividade processual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 85. 
157 SARLET, Ingo Wolfgang. Eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 

2007, p. 407-408. 
158 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris,2006, p. 245. 
159 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 

2008, p. 528. 
160 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de direito processual civil. Tradução Hiltomar Martins Oliveira. 2. ed. 

São Paulo: Lemos e Cruz, 2004, p. 89. 
161 CALIENDO, Paulo. Duração razoável do processo em matéria tributária. In: MOLINARO, Carlos Alberto; 

MILHORANZA, Mariângela Ribeiro; PORTO, Sérgio Gilberto (Coord.). Constituição, jurisdição e processo: 

estudos em homenagem aos 55 anos de revista jurídica. Sapucaia do Sul: Notadez, 2007, p. 527. 
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dirigido ao Judiciário. De igual sorte este comando será dirigido àqueles que conseguem 

influenciar a duração do procedimento, tal como o Executivo e o Legislativo”162.  

Portanto, para ser concretizado, o princípio da duração razoável do processo não basta 

que essas partes, agentes, auxiliares163164, sejam apenas trazidas ao processo, mas que 

efetivamente auxiliem no feito com a presteza que a lei lhe confere. A colaboração é de todos165, 

conforme taxatividade do art. 6º do CPC/2015. Ou seja, todos os envolvidos na prestação 

jurisdicional devem trabalhar com presteza para que o processo tenha um trâmite sem dilações 

indevidas e chegue ao seu fim em um prazo razoável. 

O Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 226, 228 e 477166 – os quais 

merecem destaque - apresenta alguns prazos processuais diretamente relacionados aos atos do 

juiz e dos auxiliares da jurisdição, que se fossem cumpridos em sua totalidade e conforme 

preceitua a norma processual não aconteceriam as dilações indevidas e o processo chegaria ao 

seu término em espaço de tempo menor, garantindo assim o prazo razoável e uma decisão justa 

e efetiva.  

Contudo, a mera previsão legal dos prazos acima mencionados, para que o juiz e seus 

auxiliares pratiquem atos processuais, não garante a efetividade do direito fundamental à 

duração razoável, haja vista que resta evidenciado, no próprio Código de Processo Civil, que o 

único que tem o dever de cumprir com seus prazos, sob pena de preclusão, é a parte, conforme 

exegese do art. 123 do CPC. Se todos os agentes tivessem consequências pesadas como tem a 

parte que perde um prazo, a intempestividade do processo teria outras conotações167.  

A Constituição Federal de 1988 traz em seu bojo o texto e as normas constitucionais 

responsáveis pela regulação da convivência em sociedade dentro do ordenamento jurídico 

                                                           
162 Nesse sentido, também. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Privatização do processo. In ______. Temas de 

direito processual. Sétima série. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 14. 
163 Inclusive a vastidão de auxiliares citados por DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito 

processual civil. 4. Ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 650-707. 
164 Ver art. 149 do CPC/2015. 
165 JOBIM, Marco Félix. O direito à duração razoável do processo: responsabilidade civil do Estado em 

decorrência da intempestividade processual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 89. 
166 Art. 226.  O juiz proferirá: 

I - os despachos no prazo de 5 (cinco) dias; 

II - as decisões interlocutórias no prazo de 10 (dez) dias; 

III - as sentenças no prazo de 30 (trinta) dias. 
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Art. 477.  O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. 
167 JOBIM, Marco Félix. O direito à duração razoável do processo: responsabilidade civil do Estado em 

decorrência da intempestividade processual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 89. 
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brasileiro, além disso, traz os preceitos basilares do Estado Democrático, os princípios 

constitucionais e prevê os direitos e as garantias fundamentais, dentre eles, o da celeridade 

processual e o da duração razoável do processo. 

Nesse diapasão, há previsão do princípio que dá um comando ao Estado para que tanto 

no âmbito judicial ou administrativo, finalize o processo num determinado tempo, e que este 

seja, no mínimo, razoável, por isso, Jobim assevera que “este é um dever de prestação do Estado 

e uma garantia do jurisdicionado”. E continua afirmando que o princípio da celeridade 

processual alçado no nível de direito fundamental, que seria o dever de o Estado alcançar, no 

mínimo, os meios necessários ao cidadão para que haja maiores condições de efetividade 

processual num tempo razoável, por meio da celeridade processual.  

Nesse mesmo sentido, Marinoni168 afirma que “o titular do direito de ação possui 

direito fundamental à duração razoável do processo e às técnicas necessárias para lhe outorgar 

celeridade. [...] Portanto, o legislador infraconstitucional tem a obrigação de construir 

procedimentos que tutelem de forma adequada e tempestiva os direitos”. Assim, o autor atribui 

competência à legislação processual para adotar meios necessários à concretização da razoável 

duração do processo e da celeridade. Corroborando essa ideia, Araken de Assis169 assegura que 

num primeiro momento esses meios seriam “humanos e materiais” e num segundo momento 

seriam meios que viriam por “leis processuais”. 

Mas o que se sobressai, independentemente do tempo de duração do processo, é se o 

Estado influiu ou não nesse, com omissão ou com ação, alcançando ou não os meios necessários 

para que a parte consiga a efetividade de seu direito material pelo processo. Muito embora, 

exista quem defenda que a duração razoável do processo é o próprio princípio da celeridade 

processual170, sem que exista diferenciação entre ambos, tendo o inciso LXXVIII uma única 

leitura171. Para outros, como Jobim172, o referido é parte integrante do princípio da efetividade, 

que para Moreira173 seria o resultado prático do processo em um desejável espaço temporal, 

                                                           
168 MARINONI, Luiz Guilherme. Abuso de defesa e parte incontroversa da demanda. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007, p. 20. 
169 ASSIS, Araken. Duração razoável do processo e reformas da lei processual. In: CAMARGO, Marcelo Novelino 

(Org.). Leituras complementares de constitucional. Salvador: JusPodvim, 2006, p. 217. 
170 BESTER, Gisela Maria; HAUS, Gabriela Damião Cavalli. As ações sincréticas como instrumento de celeridade 

processual: direitos fundamentais conexos e efetividade constitucional. In: GUNTHER, Luiz Eduardo (Coord.). 

Jurisdição, crise, efetividade e plenitude institucional. Curitiba: Juruá, 2009, p. 230-278. 
171 Conforme Scartezini. In: MIRANDA, Pontes de. Sistema de ciência positiva de direito. Atualização Vilson 

Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2000, T. I., p. 1180. 
172 JOBIM, Marco Félix. O direito à duração razoável do processo: responsabilidade civil do Estado em 

decorrência da intempestividade processual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 101. 
173 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Notas sobre o problema da “efetividade” do processo. Revista da Ajuris – 

Associação dos juízes do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: AJURIS, n. 29, 1983, p. 27. 
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enquanto que, para Bedaque174 “processo efetivo é aquele que, observado o equilíbrio entre os 

valores segurança e celeridade, proporciona às partes o resultado desejado pelo direito 

material”. 

Percebe-se que Bedaque atribui como característica da efetividade processual a sua 

tempestividade, o que parece também ser a lição de Mitidiero175. A efetividade da tutela 

jurisdicional traduz uma preocupação com a especificidade e a tempestividade da proteção 

judicial. Certo, é evidente que tutela efetiva não é sinônimo tão somente de tutela prestada 

rapidamente: agora, seguramente não é efetiva a tutela a destempo, o que acabaria por provocar 

um “dano marginal”176.  

O reconhecimento constitucional desse direito, que já poderia ser extraído da própria 

noção de inafastabilidade material da jurisdição, demonstra a contínua preocupação de que a 

decisão judicial seja efetiva, ou seja, prestada dentro de um prazo razoável177. Também não se 

pode concordar com a lição de Lopes178 “sem solução em tempo razoável, não haverá 

efetividade processual”. 

E mais objetivo ainda ao separar os conceitos de tempestividade e efetividade 

processual, Estevez assim os diferencia: “deve-se atentar, ainda, à diferenciação existente entre 

a efetividade processual e a razoável duração do processo, para fins de justificar as alterações 

processuais analisadas, porquanto a efetividade processual diz respeito a garantir o efetivo 

resultado do processo, fazendo com que o processo altere o mundo dos fatos, mesmo que de 

forma intempestiva, enquanto que a razoável duração do processo tende a fazer com que o 

processo tenha o seu fim no menor prazo possível, podendo, ser efetivo ou não” 179.  

Essa perspectiva nos remete a ideia de utilitarismo, ou seja, a duração razoável do 

processo está para a utilidade do resultado, assim como o resultado da demanda está para a 

celeridade processual, de modo que um sem o outro, não seria efetivo. Contudo, essa não deve 

                                                           
174 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo: Malheiros, 

2006, p. 49. 
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ser a interpretação, vez que o resultado do processo não pode ser vinculado absolutamente ao 

tempo do processo, tendo em vista que o fim do processo apresentará um resultado procedente, 

procedente em parte ou improcedente, ou seja, haverá um resultado independentemente do 

tempo que durou. 

Cumpre esclarecer ainda que efetividade processual, segurança jurídica e duração 

razoável do processo são princípios autônomos, mas ao mesmo tempo interligados para se 

alcançar, no mínimo, as garantias de um processo justo180, não sendo um apenas reduzido a 

uma característica do outro e sendo todos de equivalente importância. Numa outra linha de 

argumentação, Ribeiro181 aponta que o princípio da efetividade está inserido no inciso LXXVIII 

do artigo 5º da CF. 

Para Jobim182 “quando se falar em processo tempestivo, está-se de um modo geral, 

concluindo que ele já foi efetivado”. Então, incumbe ressaltar que o processo justo é fruto da 

constitucionalização dos direitos. Assim, em vez de assegurar um resultado legal (compatível 

com a norma aplicada ao caso), o processo foi incumbido de proporcionar um resultado justo 

(mais do que apenas legal). E a garantia constitucional de tutela jurisdicional passou a ser não 

mais a do devido processo legal, mas a do processo justo183.  

Sobre outro corolário, Porto e Ustarróz184 apontam que “o processo será justo quando 

cumpridas as exigências do devido processo legal”. Em princípio, não há efetividade sem 

contraditório e ampla defesa, para, depois, relegar a celeridade como sendo “apenas mais uma 

das garantias que compõe a ideia de devido processo legal, não a única”185. Logo, não há dano 

moral no caso de o devedor não ter bens e o processo for arquivado, sem efetividade, essa seria 

uma perspectiva claramente funcionalista186.  

Dessarte, o direito fundamental à duração razoável do processo não é um mero 

acessório da efetividade processual, tampouco o é o direito ao contraditório e a ampla defesa, 
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assim como outros princípios constitucionais processuais. Todos eles fazem parte do que se diz 

por processo justo, um princípio que agrega todos os valores constitucionais ligados ao processo 

e que somente se concretiza, quase como uma ficção jurídica, se todos esses valores 

principiológicos processuais constitucionais forem respeitados. 

 

3.4 PROCESSO EM TEMPO RAZOÁVEL E DEVIDO PROCESSO OU PROCESSO 

JUSTO? 

 

O processo nada mais é que a racionalização ou formalização de um diálogo humano, 

delimitado por certo requisitos formais para que logre cumprir suas diretrizes constitucionais. 

O diálogo humano desenvolvido através do processo não deve perder em substância. Daí a ideia 

de processo justo. O mundo moderno exige que certas decisões sejam tomadas com base em 

juízos de probabilidade, no sentido de que direitos prováveis sejam tutelados em detrimento 

daqueles improváveis. Tal paradigma já retrata, de certa forma, uma adaptação do direito e do 

processo aos paradigmas da pós-modernidade. Ocorre que tal adaptação não deve ser integral, 

sob pena de haver o desmantelamento de toda racionalidade do sistema jurídico, que deve, como 

regra firme e geral, ser marcado pela abundância de reflexão e estabilidade187. 

Busca-se a solução dos litígios “pelo consenso momentâneo e não mais pela lógica”188. 

O que se quer, na verdade, é um processo mais célere. No caso da concretização da garantia da 

duração razoável, a utilização do princípio da razoabilidade não configura mera opção, 

entretanto, necessidade. O desafio é calcar a atividade interpretativa de juiz através de standards 

mais palpáveis, e não simplesmente aboli-la189.  

Por isso, é urgente a necessidade de construir um novo paradigma, ou seja, celeridade 

enquanto negação do excesso e qualidade da prestação jurisdicional. O excesso de lentidão está 

ligado, numa concepção subjetiva, ao comportamento indesejado das partes e ao 

descumprimento dos deveres típicos das atividades judiciárias. Pelo ângulo objetivo, há falha 

do Estado no sentido de estabelecimento de um procedimento caracterizado pela ausência de 

dilações indevidas e obstáculos ilegítimos. Já o excesso de rapidez se relaciona precisamente 

com o atropelo das garantias, exaustivamente abordado. O “tempo do processo” deixa de ser 

respeitado, e a busca pela rapidez passa a ser fonte de violação.  

                                                           
187  RAMOS, Carlos Henrique. Processo civil e o princípio da duração razoável do processo. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 49. 
188 MARQUES, Cláudia Lima. A crise científica do direito na pós-modernidade e seus reflexos na pesquisa. In: 

Cidadania e Justiça, n. 6, 1º sem. ,1999, p. 240. 
189 RAMOS, op. cit., p. 61. 
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O gerenciamento da qualidade da prestação jurisdicional, por sua vez, pressupõe o 

estabelecimento de um procedimento que reforce (novamente) o papel ético das partes 

envolvidas e que tenha o condão de se adaptar às exigências dos interesses envolvidos na causa, 

de modo que, ambos os paradigmas põem em relevo a importância do princípio da economia 

processual190.  

Uma correta compreensão da celeridade faz com que o tempo das partes e o tempo do 

juiz191, aparentemente inconciliáveis, possam ser compatibilizados, denominado de “paridade 

de armas” pelo art. 7º do CPC/2015. É imperioso ressaltar, ainda, que “celeridade não se 

confunde com aceleração processual, embora esta última possa integrar a celeridade, como 

expressão do princípio do devido processo legal, significa a negação do excesso, [...] deve 

passar a ser entendida como uma espécie de equilíbrio entre as demais garantias, pois se trata 

de uma garantia estrutural processo”192. (grifo do autor) 

Traçado tal paradigma, pode-se afirmar que celeridade não deve ser ponderada com o 

princípio da segurança jurídica ou com o devido processo legal193, já que todas as referidas 

medidas fazem parte do Pacto de Estado por um Judiciário mais rápido e republicano, de modo 

que, a demora tolerável é aquela resultante da necessidade de assegurar o exercício do direito 

de defesa e a cognição adequada do juiz194, sendo este o núcleo essencial da garantia do 

processo sem dilações indevidas. 

Tais princípios não se contradizem. Aliás, as garantias processuais não são diretamente 

ponderáveis entre si, sequer na tutela de urgência, nem existem regras de prevalência abstrata 

entre elas. As referidas garantias são instrumentais e visam a tutelar dos direitos ditos materiais. 

Esses sim são ponderáveis entre si. Nos casos de urgência, a aceleração passa a integrar o 

conceito de celeridade, mas com ele não se confunde, já que a aceleração processual significa 

uma forma de tutela diferenciada, em virtude da magnitude do direito material a ser tutelado. 

Ramos195defende que “deve-se buscar construir um sistema que garanta os comandos do direito 
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material a partir de um modelo que assegure o respeito às garantias processuais fundamentais, 

sem instabilidade”. E pondera que “o grande desafio é o estabelecimento de um processo 

garantístico que traga consigo a marca da economia processual também (e principalmente) para 

os processos não-urgentes”. 

Nesse sentido, Greco afirma que há um “importantíssimo aliado para reduzir o tempo 

inútil do processo (economia processual) e melhorar a qualidade da prestação jurisdicional é a 

utilização dos modernos recursos tecnológicos” 196. E, para tanto, o ordenamento jurídico 

brasileiro promulgou a Lei nº 11.419, de 2006, responsável pela informatização do processo 

judicial. Mesmo assim, ainda há lentidão no serviço jurisdicional e, por ironia, nos juizados 

especiais e nas varas e comarcas que utilizam o PJe (Processo Judicial Eletrônico). 

O sucesso de tais medidas depende de políticas públicas de inclusão social-digital. 

Caso contrário, o processo eletrônico será apenas elemento de exclusão. Por isso, Ramos diz 

que existem outros aliados à busca da efetividade do direito fundamental à duração razoável do 

processo e menciona a larga utilização da oralidade do processo197. Capelletti198, por sua vez, 

defende “a concretização dos princípios da concentração, imediatidade e identidade física do 

juiz” como mecanismos garantidores da celeridade e da efetividade jurisdicional. 

Por isso, pode-se afirmar que a questão da morosidade em nosso ordenamento, 

genericamente considerada, não é resultado (pelo menos em grande parte) de deficiências 

legislativas, apesar de algumas imperfeições, haja vista que, as maiores dificuldades encontram-

se em fatores como a organização judiciária, a insuficiência material e a disciplina ética e dos 

deveres dos agentes processuais. 

De um lado, há quem defenda a ideia de fixar prazos199 para o cumprimento dos atos 

processuais e estabelecer penalidades em caso de descumprimento. Por outro, ficam os 

defensores da denominada “doutrina do não-prazo”200, adotada no Brasil, os quais alegam que 

a fixação de prazos rígidos para o cumprimento de atos processuais, principalmente, pelos 

juízes, representaria um risco de dano irreparável ao direito, já que o devido processo, a ampla 

defesa e o contraditório poderiam ser suprimidos em detrimento da celeridade.   
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processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 41. GAJARDONI, Fernando da Fonseca. 

Técnicas de aceleração do processo. Franca: Lemos & Cruz, 2003, p. 59. 
200 BARTOLOME, Placido Fernandez-Viagas. El derecho a um processo sin dilaciones indebidas. Madrid: 

Civitas, 1994, p. 77. 
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Esta concepção aplica-se ao tempo no processo, vez que a prestação jurisdicional 

apressada pode significar verdadeira injustiça, pois a jurisdição exige reflexão. Com razão, 

Miguel Reale Jr.201 quando adverte que não há nada pior que a injustiça célere, que é a pior 

forma de denegação de justiça. Por outro lado, o excesso de tempo na prestação jurisdicional 

traduz-se em verdadeira sonegação de justiça, como ensina Rui Barbosa: “A justiça atrasada 

não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta”202.  

Assim, pode-se dizer que uma decisão só é justa quando é formal e materialmente 

justa. A questão temporal coloca-se quanto à forma da decisão (decisão formalmente justa). 

Uma decisão justa não pode ter o açodamento e a irreflexão, incompatíveis com a atividade 

jurisdicional, tampouco pode ter a morosidade destrutiva da efetividade da jurisdição. Dessa 

forma, percebe-se que o direito a um processo em tempo razoável é um direito correlato ao 

direito ao devido processo ou ao processo justo203 e equitativo, por isso, defende-se a 

perspectiva aristotélica de justiça como uma mediania204.  

 

3.5 O DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

No âmbito internacional, Cappelletti e Gart205, na década de 70, produziram o "acesso 

à ordem jurídica justa". Todavia, no Brasil, no que tange o direito ao processo em tempo 

razoável, embora implicitamente este princípio já vigorasse em razão do direito ao devido 

processo, expressamente só ingressou no ordenamento jurídico em 24 de abril de 1992 quando 

o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos entrou em vigor no Brasil. O Pacto passou 

a vigorar não a partir do Decreto Federal nº 678, de 06.11.92 (DOU de 09.11.1992, p. 15.562), 

mas sim a partir dos três meses posteriores ao depósito da carta de adesão, ou seja, 

24.04.1992206. Não obstante a plena eficácia entre nós, o Pacto Internacional nunca teve grande 

                                                           
201 REALE JR., Miguel. Valores fundamentais da reforma do judiciário. Revista do advogado. Vol. 24, n. 75, São 

Paulo: IASP, 2004, p. 78-82. 
202 BARBOSA, Rui. Oração aos moços. Edição popular anotada por Adriano da Gama Kury. Rio de Janeiro: 

Fundação Casa de Rui Barbosa, 1997. 
203  “Giusto processo”. VERDE, Giovanni. Giustizia e garanzie nella giurisdizione civile. Rivista di Diritto 

Processuale (2). Padova: Cedam, abr./jun., 2000, p. 306. 
204 NICOLITT, André. A duração razoável do processo. 2. ed. Ver. E atual. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 29. 
205 CAPPELLETTI GARTH, 1988 apud BOSQUE, Wagner Mendonça. Princípio da razoável duração do 

processo: aplicabilidade e operacionalidade no direito processual democrático. Belo Horizonte: Arraes Editores, 

2015, p. 35. 
206 A previsão derivada da combinação do art. 5º, §2º com os arts. 9º e 14 do Pacto Internacional de Direitos Civis 

e Políticos, sem olvidar o Pacto de São José que ingressou no Brasil em 1992.  
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efetividade, talvez, por isso, tenha havido a condenação brasileira, na Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, envolvendo a República Federativa do Brasil e Damião Ximenes Lopes, 

onde o item 248 da referida decisão diz "a Corte adverte que o Estado deve assegurar que, 

num prazo razoável, o procedimento interno para investigar e punir os responsáveis pelos 

fatos surta seus devidos efeitos, dando aplicabilidade direta na ordem jurídica interna da 

proteção normativa da Convenção Americana”. (grifo nosso)  

Nesse diapasão, torna-se imprescindível registrar que a ordem constitucional brasileira 

recepciona com status de norma constitucional todo e qualquer direito ou garantia fundamental 

do ser humano veiculado por tratados e convenções internacionais, sob pena de subversão de 

seus valores fundamentais, dentre os quais se destacam a dignidade da pessoa humana (art. 3º, 

III) e a prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II; art. 5º, §2º). Piovesan207 afirma que 

"enquanto os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos – por força do artigo 

5º §§ 1º e 2º - apresentam natureza de norma constitucional e aplicação imediata, os demais 

tratados internacionais apresentam natureza infraconstitucional e se submetem à sistemática da 

incorporação legislativa”. Assim como os demais preceitos constitucionais relativos a direitos, 

garantias e liberdades fundamentais, o direito à razoável duração do procedimento deve ser 

interpretado de forma a se lhe emprestar máxima eficácia e imediata aplicabilidade.  

Afonso da Silva208 afirma que "normas constitucionais de eficácia plena e 

aplicabilidade imediata seriam aquelas que receberam do constituinte normatividade suficiente 

à sua incidência imediata, tal significando que não necessitam de providência normativa ulterior 

para sua aplicação, criando situações subjetivas de vantagem ou de vínculo, desde logo 

exigíveis." Corrobora dessa assertiva Flávia Piovesan209 ao afirmar que "vale dizer, tal princípio 

intenta assegurar força dirigente e vinculante dos direitos fundamentais, tornando-os 

diretamente aplicáveis pelas três funções de Estado (legislativa, administrativa e 

jurisdicional)."  

A dicção normativa constitucional que trata dos meios capazes de assegurar a 

celeridade da tramitação procedimental não franqueia ao Estado escudar-se em eventual 

omissão legislativa, ou, ainda, socorrer-se do malsinado princípio da reserva do possível  para, 

despropositadamente, alegar que a implementação desses meios estaria a se fazer de forma 

                                                           
207 PIOVESAN, Flávia. A Constituição de 1988 e os tratados internacionais de direitos humanos. In: Seminário 

Incorporação dos Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos no Direito Brasileiro. Revista 

especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, São Paulo, 1997, p. 43.  
208 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 

262. 
209 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 

2006, p. 35-36. 
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gradual e de acordo com as condições (orçamentárias!) disponíveis, para, com isso, continuar 

a se abster de cumprir o dever de exercer eficientemente o serviço público jurisdicional.   

Com efeito, o cumprimento do princípio em exame exige que a função Executiva 

estruture orgânica e materialmente os órgãos jurisdicionais, que os órgãos Legislativos atentem-

se ao elemento temporal no momento de elaborar a legislação procedimental aplicável e, por 

fim, que os órgãos judiciários utilizem, de forma eficiente e racional, os meios colocados à sua 

disposição, além de cumprir rigorosamente os prazos prescritos na legislação procedimental. 

A aplicabilidade do direito razoável duração do procedimento é plena e imediata. Sua 

eficácia projeta-se numa perspectiva de ordem vertical e horizontal. Aplica-se, também, no 

procedimento administrativo210, que no dizer de Bandeira de Mello211, "é uma sucessão 

itinerária e encadeada de atos administrativos que tendem, todos, a um resultado final e 

conclusivo". É nítida a aproximação do conceito com proposta fazzalariana de sistematização 

do procedimento. 

Não há quem negue que o instituto da preclusão alcança o cidadão como parte de um 

procedimento administrativo. No entanto, mesmo sendo uníssono o discurso de que a 

Administração em procedimentos administrativos figura como parte que atua em defesa de seus 

próprios interesses, há extrema dificuldade em se fazer uma leitura constitucionalmente 

adequada para se lhe conferir tratamento isonômico, conforme determina o art. 5º, caput. Com 

isso, proliferam na doutrina assertivas de que a preclusão não alcança a Administração, 

cogitações essas que desconsideram os contornos do processo constitucionalizado e fazem com 

que a prática das funções administrativas escarneça com o direito fundamental do cidadão à 

duração razoável do procedimento.   

Atualmente, a duração razoável do processo está inserta no art. 5º, LVXXVIII, da 

Constituição Federal de 1988 que trata dos direitos e garantias fundamentais. Com efeito, sua 

natureza jurídica não há de ser outra senão um direito fundamental. Trata-se de verdadeiro 

direito subjetivo público, autônomo, de índole constitucional. Mesmo assim, cumpre registrar 

que há uma diferença entre duração razoável e o descumprimento dos prazos processuais. Tanto 

os Tribunais Constitucionais dos países europeus como o Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos (TEDH) adotaram o entendimento de que o mero descumprimento dos prazos não 

configura por si só violação à garantia fundamental do processo em tempo razoável.  

                                                           
210 O legislador estabeleceu como prazo razoável de duração desse procedimento (procedimento disciplinar – Lei 

8.112/90) o lapso de 140 (cento e quarenta) dias, a partir de sua instauração. 
211 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, 

p. 464. 
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De acordo com Casara, “somente após a manifestação dos representantes do povo, e 

em obediência aos princípios da legalidade e do devido processo legal, se estará dando integral 

cumprimento ao estabelecido no diploma de direitos humanos” 212. Nesse mesmo sentido, Lopes 

Jr. Afirma que “as pessoas têm o direito de saber, de antemão e com precisão, qual é o tempo 

máximo que poderá durar um processo concreto [...]. É inerente às regras do jogo [...]. É uma 

questão de reconhecimento de uma dimensão democrática da qual não podemos abrir mão” 213. 

Nesse caso, os autores defendem a ideia do processo em prazo fixo, contudo, este não é o 

entendimento uníssono nem majoritário na doutrina processualista. 

Seguindo essa esteira de pensamento, Pastor214 afirma que “o juiz não deve ter o poder 

de fixar o tempo máximo razoável de duração do processo, vez que configuraria uma 

“predileção (arbitrária) de quem decide sobre a razoabilidade”. De igual modo, Oliveira215 diz 

que “o termo razoável está ligado à aferição de situações concretas e historicamente refere-se 

ao controle jurisdicional das atividades do Estado”. Logo, é forçoso concluir que durante muito 

tempo, creditou-se ao juiz, enquanto representante do Estado, a responsabilidade de aferir a 

razoabilidade do tempo do processo, o que não mais está sendo aceito pela sociedade, em face 

da morosidade na prestação dos serviços jurisdicionais. 

 Quanto aos argumentos sobre a necessidade de fixar o prazo podem ser assim 

sistematizados: (a) é uma exigência do Estado Democrático de Direito; (b) a não fixação deixa 

uma margem grande de arbitrariedade ao Juiz; (c) a fixação de prazo é consequência do 

princípio da legalidade216. O Estado Democrático é responsável por garantir o acesso ao 

Judiciário, dentro dos limites e parâmetros normativos e constitucionais, inclusive, em 

obediência à legalidade, por isso, haveria necessidade de fixar-se um prazo processual para 

evitar arbitrariedades no exercício jurisdicional por meio da discricionariedade do juiz na 

condução do processo. 

É preciso esclarecer que mesmo assim, no Estado Democrático de Direito, certas 

decisões ligadas aos direitos fundamentais são entregues ao juiz e não ao legislador. Isso 

porque, enquanto o Legislativo tem legitimidade por eleição direta e rege-se por critérios de 

                                                           
212 CASARA, Rubens R. Rebello. Interpretação retrospectiva: sociedade brasileira e processual penal. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 127-128. 
213 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal (fundamentos da instrumentalidade garantista). Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 113. 
214 PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, 

p. 60 e 207. 
215 OLIVEIRA, Fábio Correia de. Por uma teoria dos princípios. O princípio da razoabilidade. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2003, p 71-80. 
216 NICOLITT, André. A duração razoável do processo. 2. ed. Ver. E atual. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 40. 



59 
 

maioria, o Juiz exerce sua legitimação pela necessidade de também tutelar e proteger a maioria 

em uma democracia, legitimando-se pelo “saber” que deve expressar-se na motivação.  

Cumpre esclarecer que diante da impossibilidade do legislador regular todas as 

situações emergentes, mormente nas sociedades atuais, por vezes se deixa margem para 

decisões, seja pelo administrador, seja pelo Judiciário na análise de caso concreto. Isso é 

perfeitamente compatível com o princípio da legalidade. Para Lopes Jr,217 retornando à teoria 

de Einstein, contrapondo-a à de Newton, afirmando que essa operação deve realizar-se a partir 

de certos parâmetros, para não cair numa tal abertura conceitual que conduza à ineficácia do 

direito fundamental.  

Todavia, Nicolitt218 diz que se impende a criação de parâmetros e acrescenta que mais 

importante do que a fixação de prazo é a definição de sanções, ou efeitos da violação, posto 

que, o direito fundamental não seria autoaplicável e deveria ficar ao aguardo da boa vontade do 

legislador, sendo certo que se trata de norma com aplicação imediata que deve ser efetivado 

pelo Judiciário.  

Ademais, é indiscutível que o legislador deve fixar parâmetros temporais e definir 

melhor a questão dos prazos, o que deve ser feito, aliás, de uma forma sistemática e não por 

reformas pontuais que em regra saem “pior que o soneto”. Pons219, por exemplo, tem efetuado 

a distinção entre atrasos leves decorrentes de descumprimento dos prazos processuais e graves 

descumprimentos dos prazos que configurariam efetiva dilação indevida atentatória contra o 

direito fundamental. No que tange à formulação no direito brasileiro, a toda evidência não se 

pode, da mesma forma, confundir a duração razoável do processo com cumprimento de prazo 

processual. 

É muito importante diferenciar que o processo ter uma duração razoável não significa 

dizer que ele deve ter um prazo fixo para sua concretização. Limitar o transcurso de tempo de 

um processo pode fazer com que ele tenha, inevitavelmente, de se sobrepor a algumas garantias 

processuais constitucionais, podendo causar imensos prejuízos ao quaisquer das partes.  

Por um lado, Hoffman220 defende, empiricamente (já que não há estudos concretos 

para tanto), que 5 (cinco) anos221 é o prazo para medir o prazo médio de duração de um processo 

                                                           
217 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal (fundamentos da instrumentalidade garantista). Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 90. 
218 NICOLITT, André. A duração razoável do processo. 2. ed. Ver. E atual. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 43. 
219 PONS, Enrique Garcia. Responsabilidad del Estado: la justitia y sus limites temporales. Barcelona: Bosch, 

1997, p. 250-252. 
220 HOFFMAN, Paulo. Razoável duração do processo. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 90-91. 
221 Contagem objetiva. SILVEIRA, Fabiana Rodrigues. A morosidade no poder judiciário e seus reflexos 

econômicos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2007, p. 153. 
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no Brasil. Após esse interregno temporal, que somados alcançam 5 (cinco) anos e, não efetivado 

o processo, teria que ser ele colocado num regime emergencial, inclusive com anotação deste 

regime de urgência no rosto dos autos. 

Por outro, Dimas Ferreira Lopes222 diz que “propõe este trabalho releitura do Instituto, 

com proposta de definição legal do prazo de 18 (dezoito) meses para solução de demandas 

judiciais” e para embasar sua tese deste exíguo tempo proposto, discorre que “deve o tempo 

dos atos do processo ser condizente com a vida útil do homem”. Essa afirmação, no entanto, 

não merece prosperar, já que há uma discrepância dentro do Brasil sobre a expectativa de vida 

do cidadão nas diversas regiões do país, o que gera divergência no tempo do processo, por 

região, considerando a expectativa de vida em cada uma delas, a partir dos dados informados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Por sua vez, Mitidiero223 não chega a afirmar o início ou término do tempo do processo, 

mas relembrando lição de Tarzia aponta “[...] que a duração razoável do processo deve ser 

aquilatada à luz da complexidade da causa, do comportamento do autor durante o procedimento 

e do comportamento das autoridades judiciária, administrativa e legislativa”. Relembrando 

parte dos julgamentos na Corti di Strasburgo, em  que, numa conta quase matemática, se 

consegue, pegando-se os parâmetros de complexidade da causa, o comportamento das partes e 

autoridades envolvidas, se chegar a um tempo processual estimado. 

Resta a seguinte advertência final: à luz do princípio da duração razoável, sob o 

adequado perfil axiológico, o processo deve demorar exatamente o tempo necessário para 

atender à sua finalidade de resolver o conflito com justiça, outorgando-se o direito material a 

quem efetivamente o tem, sem deixar de respeitar o contraditório, a ampla defesa, a igualdade 

entre as partes e o dever de adequada fundamentação, sob pena de serem violadas as garantias 

transcendentais do nosso sistema224.  

Na contramão da doutrina do prazo fixo, Garcia de Enterria225 demonstra a 

indeterminação do conceito “[...] cuando la norma no determina com exactitud los limites de 

esos conceptos porque se trata de conceptos que no admiten uma cuantificación o 

determinación rigorosas, pero em todo caso es manifiesto que se está refiriendo a um supuesto 

                                                           
222 LOPES, Dimas Ferreira. Celeridade do processo como garantia constitucional – estudo histórico-comparativo: 

constituições brasileira e espanhola. In: FIUZA, César (Org.). Direito processual na história. Belo Horizonte: 

Mandamentos, 2002, p. 294. 
223 MITIDIERO, Daniel. Elementos para uma teoria contemporânea do processo civil brasileiro. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2005, p. 64. 
224 ROSITO, Francisco. O princípio da duração razoável do processo sob a perspectiva axiológica. Revista de 

processo, São Paulo, n. 161, jul. 2008, p. 36. 
225GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo. Democracia, jucces y control de la Administración. Madrid: Civitas, 

1995, p. 126 e ss. 
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de la realidad que, no obstante la indeterminación del concepto, admite ser precisado en el 

momento de la aplicacion”. Corroborando a mesma ideia, Pons226 defende categoricamente que 

“En este sentido procede contemplar el concepto jurídico indeterminado como un concepto 

aberto, que en palavras de la jurisprudencia del Tribunal Europeo ‘varía en el tempo y en el 

espacio en nuestra época’ y cuyo control corresponde a los órganos jurisdiccionales y en 

última instancia al TEDH”.  

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) também perfilha o 

entendimento de que não é possível fixar um prazo razoável e que os Estados não estão 

obrigados a prescrever um prazo fixo227. Por isso, defende-se que o conceito vago e 

indeterminado – prazo razoável ou processo sem dilações indevidas – deve ser apreciado em 

cada caso concreto, sob a orientação de critérios objetivos. Todavia, é função do Judiciário 

garantir os direitos fundamentais e interpretar os conceitos indeterminados. Não se pode tomar 

por justificativa a imprecisão do texto para negar-se efetividade à norma constitucional, 

consagrada também em instrumentos internacionais. 

A jurisprudência do TEDH, que fixa critérios objetivos para aferição da razoabilidade 

do tempo de duração do processo, tem servido de paradigma para inúmeros tribunais 

constitucionais. E sugere as seguintes características:  

a) Direitos subjetivo público - Existe direito subjetivo quando existe um dever jurídico 

a ele correlato. O direito subjetivo é o poder que a ordem jurídica confere a alguém de agir e de 

exigir de outrem determinado comportamento228. Ainda que os órgãos do Poder Judiciário 

sejam os responsáveis imediatos relativamente a este direito subjetivo à prestação jurisdicional 

em tempo razoável, todos os poderes públicos (Executivo e Legislativo) também se encontram 

de forma mediata229 e, vale dizer, diretamente obrigados, já que é o Estado o responsável civil 

por eventual violação.  

b) Autonomia - Tratando-se de direitos distintos – a tutela jurisdicional e o direito ao 

tempo razoável – devem sempre ser considerados separadamente e podem ser alvo de distintas 

violações. Da mesma forma, a violação de um e de outro direito dará azo a formas de reparação 

                                                           
226 PONS, Enrique Garcia. Responsabilidad del Estado: la justitia y sus limites temporales. Barcelona: Bosch, 

1997, p. 91-92. 
227 Informe n. 12, de 01.03.1996, caso Jorge A. Jiménez vs. Argentina apud NICOLITT, André. A duração 

razoável do processo. 2. ed. Ver. E atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 46. 
228 AMARAL NETO, Francisco dos Santos. Direito civil brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 184-186. 
229 PONS, Enrique Garcia. Responsabilidad del Estado: la justitia y sus limites temporales. Barcelona: Bosch, 

1997, p. 107-108. 
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distintas230. Em relação ao direito material, é possível dizer a mesma coisa. Independentemente 

do fato de se ter o direito deduzido em juízo, há o direito autônomo de ver uma declaração do 

Estado a este respeito, o que deve ocorrer em tempo razoável. 

c) Prestacional - No caso do direito ao processo em tempo razoável, José Ramón 

Cossío Diaz231 o relaciona ao direito de liberdade que tem raiz Prestacional, vale ressaltar que 

o referido autor apresenta uma interessante classificação dos direitos fundamentais, dividindo-

os em direitos de liberdade e igualdade, relativamente aos valores com que se relacionam e 

ainda em direitos de abstenção ou de prestação, dependendo do que impõem ao Estado.  

d) Reacional - Afirma-se que este direito tem natureza reacional na medida em que 

permite ao lesado, no âmbito do processo em que ocorrem dilações indevidas, exigir a imediata 

conclusão do processo232.  

Com base nos critérios objetivos assinalados pela jurisprudência do TEDH, é possível 

perceber que o Estado brasileiro precisa evoluir bastante neste ínterim para que, de fato e de 

direito, os jurisdicionados tenham acesso a um processo nos ditames da razoável duração, vez 

que conforme exposto alhures a razoabilidade é um direito público subjetivo, por isso, torna-se 

imediatamente exigível em face da sua aplicabilidade imediata e do seu caráter prestacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
230 SERRAMALERA, Mercê Barceló; VILLAREJO, Julio Díaz-Maroto y. El derecho a un processo sin dilaciones 

indebidas en la jurisprudência del Tribunal Constitucional. Poder judicial. n. 46, Madrid: Consejo General del 

Poder Judicial, 1997, p. 45-46. 
231 José Ramón Cossío Diaz (1989, p. 187) apud NICOLITT, André. A duração razoável do processo. 2. ed. Ver. 

E atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 48. 
232 SERRAMALERA, Mercê Barceló; VILLAREJO, Julio Díaz-Maroto y. El derecho a un processo sin dilaciones 

indebidas en la jurisprudência del Tribunal Constitucional. Poder judicial. n. 46, Madrid: Consejo General del 

Poder Judicial, 1997, p. 46. 
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4 OPERACIONALIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO NA PROCESSUALIDADE DEMOCRÁTICA 

 

Neste capítulo, desenvolve-se a análise da operacionalização do princípio da duração 

razoável do processo dentro do ordenamento jurídico brasileiro, tomando como base o devido 

processo constitucional. Para tanto, alguns questionamentos serão respondidos, tais como: 

como medir a razoabilidade da duração do processo? Quais critérios devem ser utilizados para 

medir essa razoabilidade? E para responder a essas perguntas, serão apresentadas as propostas 

de delimitação temporal de Garcia Pons e os critérios objetivos adotados pela Convenção 

Europeia. 

 

4.1 COMO MEDIR A RAZOABILIDADE DA DURAÇÃO DO PROCESSO? 

 

O entrelaçamento entre função jurisdicional eficiente e estrutura técnica racional de 

aplicabilidade do direito, consentânea com comandos do Devido Processo Constitucional, é que 

permitirá imprimir ao princípio da razoável duração do procedimento a efetividade que dele se 

espera233.  

De início, merece destaque a observação de que, neste momento, será analisada a 

duração do processo no âmbito cível, entendido como aquele cuja pretensão não é penal, o que 

o inclui o processo do trabalho, previdenciário e fazendários, de modo que, o foco deste trabalho 

é compreender a sistemática processual na justiça do trabalho, com fito de dar efetividade ao 

princípio da duração razoável do processo. 

Por isso, adota-se a ideia de Nicolitt234 quanto à afirmação de que para “medir a 

razoabilidade perpassa duas questões, a saber: 1. Quais são os termos final e inicial da contagem 

do tempo? 2. Quais sãos os critérios para avaliar a razoabilidade da duração do processo?”. 

No processo civil, via de regra, o termo inicial para a contagem do tempo do processo 

é a data da propositura da ação de conhecimento. Todavia, hipóteses excepcionais235 ocorrerão 

como no caso da ação cautelar preparatória. A Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil)236 

                                                           
233 BOSQUE, Wagner Mendonça. Princípio da razoável duração do processo: aplicabilidade e operacionalidade 

no direito processual democrático. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015, p. 70. 
234 NICOLITT, André. A duração razoável do processo. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 65. 
235 FINOTTO, Marzia. Il diritto allá ragionevole durata del processo. La giustizia penale, Revista Mensile di 

Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione. Anno CVI (XLII dela 7. ª série). Fascicolo X. p. 549. Roma, out. 2001. 
236 Utilizou-se o CPC como parâmetro, vez que a CLT não trata do início da contagem do prazo e aduz em seu art. 

769 que o direito processo comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho. De igual modo o art. 

15 do CPC/2015.  
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trata dos prazos processuais e sua forma de contagem nos arts. 218 ao 235, além de outros 

espalhados pelo Código. O que merece registro é que não há menção expressa quanto ao início 

da contagem do tempo do processo, todavia, o art. 312 do CPC diz que “considera-se proposta 

a ação quando à petição inicial for protocolada [...]”, no mesmo sentido, o art. art. 2º do CPC 

infere que “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial”, 

confirmando a ideia inicial de que o tempo inicial para a contagem do processo é a data da 

propositura da ação também chamada de distribuição ou registro237. 

Quanto ao termo final, entende-se que o trânsito em julgado da sentença ou acórdão 

será seu marco e, em caso de execução, o respectivo período também será contado até a sua 

extinção por uma das formas do art. 924 do CPC238. Logo, é forçoso concluir que o tempo do 

processo encerra-se com a prestação jurisdicional, sendo ela convalidada com trânsito em 

julgado da demanda, ou com o adimplemento da obrigação, inclusive, em durante a execução. 

Respondendo ao segundo questionamento relacionado aos critérios para avaliar a 

razoabilidade da duração do processo, inicialmente, parte-se da premissa de que esta análise 

precisa ser feita em cada caso concreto não sendo possível uma formulação de regra abstrata e 

genérica sobre o tema. Além disso, defende-se que, a análise da razoabilidade tanto pode se dar 

quando o processo estiver findo ou quando este estiver em curso239, ainda que a situação de 

retardo venha a ser recuperada240. 

Para melhor explicação, recorre-se ao trabalho de Pons241 que apresenta os passos 

adotados pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), quais sejam: 1.º analisa efetiva 

duração do processo fixando o período a ser considerado; 2.º considera os critérios objetivos 

para aferição da razoabilidade do prazo; 3.º pronuncia-se sobre a violação do direito e sobre o 

pedido formulado. Sugerindo ainda a observação dos seguintes aspectos: a complexidade da 

causa; a conduta dos litigantes; o contexto em que se desenvolveu o processo; a atuação das 

autoridades judiciais; e, a importância do litígio para os demandantes.  

                                                           
237 Art. 284.  Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. 
238 Art. 924.  Extingue-se a execução quando: 

I - a petição inicial for indeferida; 

II - a obrigação for satisfeita; 

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; 

IV - o exequente renunciar ao crédito; 

V - ocorrer a prescrição intercorrente. 
239 PONS, Enrique Garcia. Responsabilidad del Estado: la justitia y sus limites temporales. Barcelona: Bosch, 

1997, p. 186-190. 
240 BARRETO, Irineu. Notas para um processo equitativo. Procuradoria-Geral da República. Gabinete de 

Documentação e Direito Comparado. n. 49/50, Lisboa, 1992, p. 101. 
241 PONS, op. cit., p. 135-136. 
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A doutrina de Pons242 classifica tais critérios em perceptivos e facultativos243. Os 

primeiros que sempre serão considerados nas decisões, são pacificamente indicados como:  a 

complexidade da causa; o comportamento das partes e a atuação das autoridades judiciais. No 

que concerne aos facultativos, são indicados: a importância do litígio para os recorrentes e o 

contexto no qual se desenvolveu o processo. Vale destacar que os critérios devem ser vistos e 

ponderados de forma que a apreciação se dê em um conjunto, valorando-se relativamente à 

importância de cada um, sem prejuízo de se perceber em tal ponderação a identificação de um 

só que influenciaria de forma definitiva na análise244.  

Segue a análise dos critérios perceptivos, começando pela complexidade da causa, que 

por vezes, poderá justificar certo atraso processual, não obstante, nem todo atraso se justifica 

pela complexidade da causa. Com efeito, sistematiza-se a complexidade da causa em três tipos: 

a complexidade dos fatos (complexidade fática); a complexidade do direito (complexidade 

jurídica) e a complexidade do processo (complexidade instrumental)245.  

A complexidade dos fatos nos remete à ideia de que a narração fática da causa de pedir 

e dos pedidos enseja melhora apreciação do intérprete antes de aplicar a norma ao caso concreto, 

haja vista que, a verdade real246 que objetiva encontrar, talvez não seja encontrada, mas deve 

obter parâmetros mínimos capazes de oferecer a segurança jurídica para o julgador, no 

momento de decidir, e para as partes que esperam a prestação jurisdicional. 

A complexidade jurídica apresenta-se, muitas vezes, em razão da dificuldade de 

interpretação de determinada norma jurídica, ou seja, os termos indeterminados, entendidos 

como dispositivos vagos que possibilitam interpretação ampla, não dependem de edição 

posterior de outra norma. É instituto de grande amplitude, ou de fluidez, como caracteriza o 

jurista Bandeira de Mello247, com ampla extensão de conteúdo semântico, cujo juízo de valor 

                                                           
242 PONS, Enrique Garcia. Responsabilidad del Estado: la justitia y sus limites temporales. Barcelona: Bosch, 

1997, p. 132-133. 
243 Nesse viés, a Corte Europeia dos Direitos Humanos, à margem da regulação processual de cada país, fixou 

quatro critérios para nortear a análise da razoabilidade do prazo de duração dos procedimentos, a saber: (i) a 

complexidade do assunto (complex litigation); (ii) o comportamento dos litigantes e de seus procuradores; (iii) o 

comportamento do órgão jurisdicional; (iv) a importância do objeto do processo para o recorrente, como critério 

de fixação do quantum indenizatório. GAJARDONI, 2007, p. 114. 
244 NICOLITT, André. A duração razoável do processo. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 73. 
245 NICOLIT, op. cit., p. 73. 
246 O princípio da verdade real é derivado do direito material do trabalho, é aquele que busca a primazia da 

realidade. De tal notação o referido princípio ganhou espaço direto no corpo da lei, como pode ser verificado no 

artigo 765 da CLT, que diz: - “os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo, e 

velarão pelo andamento rápido das causas, por determinar qualquer diligência necessária para o esclarecimento 

dela”. Ou seja, o disposto em lei faculta ao Juiz dirigir o processo com ampla liberdade. 

 
247 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e Controle Jurisdicional. São Paulo: Malheiros, 

2007. p. 29. 
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far-se-ia por um apelo à discricionariedade do magistrado, que, entretanto, não poderia agir 

conforme ato interno ou mero sentir pessoal irracional248. Em outros termos, o conteúdo dos 

“conceitos jurídicos indeterminados” tem sido fixado com inobservância do contraditório. 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior, citado por Augusto Passamani Bufulin, define conceitos 

jurídicos indeterminados como “[…] os que manifestam vaguidade, isto é, não é possível, de 

antemão, determinar-lhes a extensão denotativa. Assim, por exemplo, as expressões: repouso 

noturno, ruído excessivo, perigo iminente, etc”249. 

Percebe-se que os conceitos jurídicos indeterminados possibilitam vários 

entendimentos, devendo ser verificado, dentre dois ou mais, aquele que melhor se adeque ao 

caso concreto. Em outras palavras, diz-se que esses conceitos devem ser moldados aos fatos da 

maneira que melhor os regulamente e, para tanto, é imprescindível a análise do intérprete. Nesse 

sentido, constituem aqueles que não têm seu alcance delimitado pela norma, devendo o juiz 

fazer uma valoração sobre seu significado. Exemplo de conceitos jurídicos indeterminados são 

expressões como “interesse público”, “boa-fé”, “verossimilhança da alegação” e “receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação” (mais conhecidas essas duas últimas como fumus boni 

juris e periculum in mora, requisitos inerentes a qualquer tutela de urgência) (grifos do autor)250. 

Assim, em face da indeterminação de termos jurídicos, surge a complexidade do 

direito (ou complexidade jurídica), razão pela qual pode haver interferência na razoabilidade 

da duração do processo, vez que o intérprete necessite de prazo maior para análise do caso 

concreto e, sucessivamente, estabelecimento dos parâmetros na definição e aplicação dos 

“termos indeterminados”. Em síntese do que se vem a expor, a expressão constitucional 

“razoável duração” não é vaga, tampouco indeterminada, nem pode ser entendida como mero 

sinônimo de procedimento célere251. 

Por sua vez, na complexidade processual, encontra-se o maior obstáculo ao 

atendimento à duração razoável do processo. Nem por isso pode-se dizer que esta seja a maior 

justificativa para o atraso na prestação jurisdicional. Muito ao contrário, o legislador deve criar 

um sistema processual que possibilite a maior eficiência e garantia sem perder de vista a ideia 

                                                           
248 Nesse sentido, NERY JUNIOR, 2003, p. 407. 
249 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. In: BUFULIN, Augusto Passamani. 

Limites sobre a atividade judicial na aplicação das normas abertas do Código Civil: critérios para análise de 

sentenças determinativas. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 10, n. 37, p. 28, jan/mar. 2009. 
250 CRAMER, Ronaldo. Conceitos Jurídicos Indeterminados e Discricionariedade Judicial no Processo Civil. In: 

MEDINA, J. M. G. et al. (Orgs.). Os Poderes do Juiz e o Controle das Decisões Judiciais (estudos em 

homenagem à professora Teresa Arruda Alvim Wambier). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 108. 
251 ZANFERDINI, Flávia de Almeida Montigelli. Prazo razoável: direito à prestação jurisdicional sem dilações 

indevidas. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre: n. 22, p. 14-29, mar./abr., 2003, p. 

15. 
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de celeridade. Como já foi dito, não é só o Judiciário que deve atenção ao princípio, uma vez 

que este vincula também o legislador e o administrador252. 

A conduta dos litigantes, enquanto critério perceptivo, tem sido considerado com 

muito afinco, pelo TEDH, inclusive, para demonstrar que a referida consideração não pode 

afetar o direito de defesa das partes. Não devendo o Poder Judiciário ir além dos próprios 

interesses das partes253, já que prevalece no ordenamento jurídico brasileiro o princípio do 

impulso oficial conforme disposição expressa do art. 2º do CPC/2015. 

O fato é que as partes poderão utilizar legitimamente todos os meios que o 

ordenamento processual põe à disposição. Tratando-se de matéria cível, o que se deve verificar 

é o abuso do direito e o intuito protelatório. Não obstante, o Ministério Público (MP), embora 

parte no processo254, é órgão do Estado tão obrigado a garantir a duração razoável do processo 

quanto o juiz, e se de um lado o juiz deve ter critérios ao analisar os requerimentos do Parquet, 

evitando a cultura estabelecida do “atenda-se”; por outro, o MP deve ter rigor em seus 

requerimentos aferindo sempre a sua efetiva necessidade e não uma espécie de temor ao 

insucesso que conduz, muitas vezes, em um excesso de cautela que acaba por produzir 

requerimentos de diligências inúteis. 

Faz-se necessário ainda analisar a atuação das autoridades judiciais255 para concluir 

pela existência ou não de violação do direito à duração razoável do processo por parte do TEDH, 

principalmente, quando for identificado nexo entre a dilação e a atuação da autoridade. “Os 

atrasos imputados ao Estado podem ser classificados em dilações organizativas e dilações 

funcionais. As primeiras decorrem de fatores estruturais, da sobrecarga de trabalho ou mesmo 

conjunturais. As segundas estão ligadas à deficiente condução do processo por parte dos juízes 

e tribunais”256.  

As dilações funcionais dividem-se em duas: as paralisações procedimentais 

injustificadas e a hiperatividade inútil, de modo que, diante de eventual atraso, detectando-se 

como causa a atuação da autoridade judicial, seja no aspecto organizativo, ou no aspecto 

funcional, há que se ter uma forte justificativa para não taxar de indevida a dilação e, por 

                                                           
252 NICOLITT, André. A duração razoável do processo. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 74. 
253  COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del derecho procesal civil. Buenos Aires: Depalma, 1988. 
254  SILVA JUNIOR, Walter Nunes. Curso de direito processual penal: teoria (constitucional) do processo penal. 

Natal: OWL, 2015. 
255  BARTOLOME, Placido Fernandez-Viagas. El derecho a um processo sin dilaciones indebidas. Madrid: 

Civitas, 1994, p. 100;  PONS, Enrique Garcia. Responsabilidad del Estado: la justitia y sus limites temporales. 

Barcelona: Bosch, 1997, p. 148. 
256 NICOLITT, op. cit., p. 77. 
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conseguinte, afastar a responsabilidade e os efeitos da violação do direito à duração razoável 

do processo. 

Os critérios facultativos, por sua vez, possuem caráter mais subjetivo e, portanto, 

somente podem ser analisados de forma individualizada, considerando cada caso concreto, já 

que a importância do litígio só pode ser auferida em relação aos litigantes envolvidos na 

demanda, sendo impossível atribuir parâmetros genéricos, de igual modo, o contexto em que se 

desenvolveu o processo, tendo em vista que tal critério não possui grande relevância quando 

comparado aos demais.   

A importância do litígio para os demandantes, à luz da jurisprudência do TEDH e do 

Tribunal Constitucional Europeu (TC), a doutrina espanhola257 tem indicado um rol de temas 

que suscitam prioridades, a saber: os processos com réus presos; as discussões sobre capacidade 

da pessoa; as controvérsias relativas a direitos sociais; as indenizações por acidentes com 

consequências graves; feitos que envolvem um grande número de pessoas ou um grande volume 

de capital; medidas cautelares; risco de vida, entre outros. Assim, resta evidenciadas as 

situações que ensejam maior cuidado do Judiciário, haja vista a importância da resolução do 

litígio para as partes envolvidas. 

Já o contexto no qual se desenvolveu o processo apresenta características conjunturais 

e dessa forma, entende-se que em certa medida o contexto deve ser levado em conta muito 

embora tais influências sejam, na maioria das vezes, de menor importância. Não obstante, 

poderão servir muito quando na análise de um caso concreto se concluir que a conduta da 

autoridade judiciária foi incensurável e, para tanto, serão apresentadas justificativas como o 

acúmulo do trabalho, a falta de juízes, a legislação deficiente, o comportamento das partes, 

problemas estruturais e os problemas conjunturais. 

Com efeito, o acúmulo do trabalho e a carência de juízes são problemas que cabem ao 

Estado – o obrigado na relação jurídica – resolver. O mesmo se aplica à legislação deficiente, 

pois como já registrado, o direito dirige-se contra o Estado vinculando todos os seus órgãos, o 

que não exclui o Legislativo258.  

O comportamento das partes embora possa ser considerado e, por vezes, o é pelo 

TEDH, em regra não pode justificar os atrasos em face das necessidades da ampla defesa e o 

                                                           
257 PONS, Enrique Garcia. Responsabilidad del Estado: la justitia y sus limites temporales. Barcelona: Bosch, 

1997, p. 164-166. 
258 NICOLITT, André. A duração razoável do processo. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 80-81. 
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dever do órgão de manter o bom andamento do processo por meio do impulso oficial. O TEDH 

tem sido mais tolerante com questões conjunturais e com razão. 

Do exposto, conclui-se pela necessidade de rigor na avaliação das justificativas sob 

pena de se negar a efetividade do direito ao processo em tempo razoável por deficiência 

estrutural do Estado que assumiu o dever de garantir a todos este direito fundamental, seja 

quando depositou sua adesão ao Pacto Internacional, seja quando incluiu o inc. LXXVIII do 

art. 5º da CRF. (p. 81) 

Com base na Jurisprudência do TEDH, Henrique Garcia Pons259 propôs, na Espanha, 

que em cada grupo de matéria, considerando as prioridades referidas, um período máximo cujo 

excesso sempre importaria violação à garantia do processo em tempo razoável. As proposições 

levaram em conta três situações diversas a saber: (a) processo sem complexidade e sem 

comportamento indevido das partes; (b) processos complexos e/ou com comportamento 

indevido das partes; (c) período de paralisação do processo.  

Em matéria de trabalho e previdenciário, que representa o objetivo geral deste trabalho, 

os limites máximos de duração e de paralisação dos processos são: “a) processos sem 

complexidade e sem comportamento indevido das partes: 5 anos e seis meses; b) processos 

complexos e/ou com comportamento indevido das partes: 7 anos e seis meses; c) período 

tolerável de paralisação do processo: 1 ano e seis meses”260. 

Por outro lado, ao iniciar sua proposta, Ramos afirma que “de qualquer forma, a data 

da distribuição da petição inicial acaba por ser o critério mais adequado, seja pela maior 

facilidade de verificação, seja porque permite que todos os atos do processo sejam enquadrados 

no cômputo total da duração do processo”261, ou seja, para fins de contagem do tempo de 

duração do processo, deve-se considerar como marco inicial a propositura da ação, seja pelo 

registro ou pela distribuição, concordando assim com a jurisprudência dominante no TEDH e 

com as ideias de Pons conforme mencionado acima.  

De qualquer sorte, o cálculo do tempo total despendido no processo, como é de se 

supor, é aquele medido através da diferença entre o termo inicial (dies ad quo) e o termo final 

de contagem (dies ad quem). Importante frisar que no tempo total ainda deverá ser computado 

o período de suspensão do processo (em virtude de questões incidentais ou de recursos dotados 

                                                           
259 PONS, Enrique Garcia. Responsabilidad del Estado: la justitia y sus limites temporales. Barcelona: Bosch, 

1997, p. 199-209. 
260 NICOLIT, op. cit., p. 82. 
261 RAMOS, Carlos Henrique. Processo civil e o princípio da duração razoável do processo. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 89. 
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de efeito suspensivo), e que, quando um processo civil é consequência de um processo penal, 

os processos devem ser considerados como um só para efeito de computo da duração. 

Ramos é a favor da doutrina do não-prazo e defende que o somatório dos prazos 

processuais como tempo ideal do processo pode até ser utilizado como parâmetro comparativo 

importante para análise da duração real do processo, mas jamais deve ser encarado como um 

limite intransponível. Nesse sentido, o prazo razoável é encarado pela Corte Europeia como 

uma questão de fato, de modo que o ônus da prova recairá sobre o Estado requerido, cabendo a 

ele fornecer os motivos que ocasionaram os atrasos alegados262. 

É nesse contexto que Ramos apresenta seus critérios para valoração do tempo de 

duração do processo, a começar pela complexidade da causa, também chamada de 

complexidade estrutural263. A complexidade da causa normalmente pode ser aferida com base 

no número de pessoas envolvidas e pelas questões de fato ou direito de considerável 

complexidade (ou por seu volume)264.  

Desse modo, os ritos mais curtos que envolvam uma prática mais reduzida de atos 

processuais tendem a ser considerados menos complexos. Normalmente, nos ritos abreviados 

já existem vedações à prática de certos atos e até a recorribilidade é limitada. Nesse sentido, a 

CLT definiu critérios e fixou regras, para atos e prazos processuais, para os ritos sumário265, 

sumaríssimo266 e ordinário, desenvolvidos na Justiça do Trabalho, conforme será melhor 

detalhado no próximo capítulo. 

A expectativa das partes (autor e réu) também pode ser levada em conta para a análise 

da complexidade da causa. O fato é que a complexidade da causa, por si só, não deve constituir 

motivo para o atraso excessivo dos feitos. Bartolome267 diz que “o critério da complexidade da 

causa ainda é demasiadamente indeterminado” e por isso não deveria ser considerado para fins 

de definição da razoabilidade da duração do processo, no entanto, essa não é opinião 

majoritária.  

Deve-se considerar, também, o comportamento das partes, posto que, a questão básica 

desse critério é a definição de quem contribuiu para o prolongamento excessivo do processo, já 

                                                           
262 BARRETO, Irineu. Notas para um processo equitativo. Procuradoria-Geral da República. Gabinete de 

Documentação e Direito Comparado. n. 49/50, Lisboa, 1992, p. 147. 
263  CONFORTI; RAIMONDI apud BARRETO, Irineu. Notas para um processo equitativo. Procuradoria-Geral 
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que, a título de exemplo, a Corte Europeia só garante o direito à indenização dos prejuízos 

sofridos pela lentidão em virtude do mau funcionamento da Justiça268, tomando por referência 

a cláusula geral da boa-fé é transplantada para o processo, uma vez que todos os envolvidos 

(partes, auxiliares, juízes e terceiros interessados) na prestação jurisdicional devem agir 

pautados no princípio da cooperação, da lealdade e da boa-fé processual nos termos dos arts. 5º 

e 6º do CPC/2015. 

Nesse contexto, o art. 7º do CPC/2015 aborda taxativamente o princípio da paridade 

de armas269 “assegurando as partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos 

e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”, objetivando conter e punir o 

abuso de direito270 das partes.  

Para os subjetivistas, uma eficiente determinação do abuso de direito dependeria de 

uma análise, exclusiva da intenção do agente (animus nocendi). Para tal teoria, o exercício de 

um direito seria abusivo e, consequentemente, ilícito, caso aquele que o exerça apenas tenha 

em vista prejudicar terceiros, sem nenhum ou insignificante proveito para si. Já para os 

objetivistas, poderia haver abuso do direito mesmo sem a intenção de prejudicar. O ato seria 

lícito ou ilícito de acordo com a finalidade do instituto jurídico. Segundo essa corrente, o 

exercício abusivo do direito, sem proveito próprio ou com a intenção de lesar terceiros, seria a 

forma mais comum de abuso. A teoria objetiva nada mais faz que transplantar a noção de boa-

fé objetiva para o processo, realçando o dever de colaboração das partes271.  

Por sua vez, a teoria mista272, segundo a qual há de se perquirir objetivamente a 

intenção da parte, o que seria possível através de uma análise do procedimento normal ou médio 

dos homens. Quando a conduta contrariasse a normalidade do procedimento médio seria 

possível perquirir a obrigação de ressarcir o dano processual. 

                                                           
268 BARRETO, Irineu. Notas para um processo equitativo. Procuradoria-Geral da República. Gabinete de 

Documentação e Direito Comparado. n. 49/50, Lisboa, 1992, p. 148. 
269 A paridade de armas garantida pelo princípio da isonomia implica dizer que no processo deve haver equilíbrio 

de forças entre as partes, de modo a evitar que uma delas se sagre vencedora no processo por ser mais forte do que 

a outra.  CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2017, p. 14. Nesse 

sentido também DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil: de acordo com o novo código 

de processo civil e a Lei 13.363, de 25.11.2016, 2017, p. 42.  DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada 

Pellegrini; CINTRA, Antonio Carlos d Araújo. Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 209. 
270 Teoria do abuso do direito atende, exatamente, ao princípio da liberdade humana, posto que o que se realiza é 

conter, nos limites do justo e razoável, o desvio do direito, protegendo, em consequência, o direito individual 

daquele contra o qual o abuso foi cometido.  CASTRO FILHO, José Olympio de. Abuso do direito no processo 

civil. Rio de Janeiro: Forense, 1960, p. 27. 

 
271 RAMOS, Carlos Henrique. Processo civil e o princípio da duração razoável do processo. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 97. 
272  AMERICANDO, Jorge. Do abuso do direito no exercício da demanda. São Paulo: Saraiva, 1932. 
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Trata-se, em síntese, dos deveres processuais constantes do art. 77273 do Código de 

Processo Civil brasileiro. Condutas em outro sentido, que não descritas na lei, não poderão ser 

exigidas da parte, pois o princípio dispositivo jamais terá o condão de dispensar os tribunais de 

cumprirem os mandamentos da Convenção sobre prazo razoável. 

O comportamento das autoridades também influencia diretamente na análise da 

razoabilidade da duração do processo, ao ponto de a Corte Europeia entender que o Estado 

nacional signatário da Convenção, bem como os Juízes e os seus auxiliares, tem o dever de 

assegurar a prestação jurisdicional efetiva, sendo esta uma verdadeira obrigação de resultado, 

sempre com o respeito às garantias fundamentais do processo274, principalmente, porque o 

processo se desenvolve por impulso oficial e cabe ao juiz dirigir o processo e velar pela duração 

razoável do processo275. 

O Tribunal Constitucional Europeu vem admitindo, de modo excepcional, que uma 

crise eventual na Justiça que gere momentâneo acúmulo de trabalho, possa ser invocada para 

justificar uma duração mais alongada, desde que o Estado demonstre prontamente que está 

adotando providências para solucionar tais problemas eventuais. Caso o Tribunal identifique 

que o problema é estrutural, como ocorre na grande maioria dos casos, o Estado será condenado.  

Portanto, a garantia do prazo razoável restará violada caso: em uma causa não-

complexa, a controvérsia não seja tempestivamente solucionada, ou no caso que envolva 

questões complexas, os juízes não enfrentam a causa com o devido zelo e cuidado que a situação 

exige; em que os postulados éticos e/ou os deveres típicos de colaboração não sejam 

obedecidos; os deveres dos juízes e dos auxiliares relacionados à correta condução do processo 

e com o cumprimento dos prazos não sejam obedecidos; o Estado, como um todo, não adote 

providências estruturais para melhor aparelhar o sistema judiciário. 

 

                                                           
273 Art. 77.  Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles 

que de qualquer forma participem do processo: 

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; 

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; 

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; 

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua 

efetivação; 

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde 

receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou 

definitiva; 

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. 
274 RAMOS, op. cit. p. 98-99. 
275 Ver art. 139, II, CPC. 
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4.2 DA NECESSIDADE DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA DELIMITAÇÃO DA 

RAZOABILIDADE DE DURAÇÃO DO ITER PROCEDIMENTAL JURISDICIONAL 

 

A razoável duração do processo não precisa ser tipificada, muito menos quantificada, 

em inúmeros prazos processuais, visto que, como bem ponderou o legislador da reforma, deve 

atender à lógica do razoável. A razoabilidade não possui quesitos constitutivos e cumulativos 

para sua incidência, bastando para seu exercício que se dê preferência ao que é aceitável 

socialmente na visão de Perelman276 ou dentro da lógica do razoável de Recanséns Siches277. O 

razoável é depreendido a partir da motivação racional, não havendo elementos previamente 

dispostos, o que se deve ter em mente é que se deve raciocinar a razoável duração do processo 

com a visão de que se faça bloqueio do que é inaceitável ou arbitrário, gerando sempre 

resultantes de natureza negativa278. 

O sistema processual brasileiro defende que, nas ocasiões em que se depara com a 

expressão “prazo razoável”, incumbe-se ao magistrado a tarefa de quantificar a razoabilidade 

de tais prazos, cabendo ao juiz o poder diretivo do processo e a condução de todos os atos 

necessários à sua efetividade, garantindo ao juiz certa liberdade no exercício da função 

jurisdicional ao interpretar e aplicar o direito. 

No paradigma do Estado Democrático de Direito, a razoabilidade não pode ser lançada 

como instrumento de substituição do conteúdo da lei pela vontade do julgador ou do intérprete. 

Se o Direito é linguagem, não é pela narrativa judiciarizante daqueles que, por escolha 

axiológica ou personalíssima, arrogam-se habilitados a delinear os contornos de um direito 

fundamental. 

No curso do processo, as partes têm faculdades e se sujeitam a ônus. Não têm 

obrigação de praticar os atos processuais nos prazos em que a norma estabelece, apenas 

suportam as consequências de sua liberdade de não se manifestar279. Isso em nada repercute no 

aspecto da duração procedimental, porque, uma vez ultrapassados os prazos legais sem a prática 

do ato (precluso), segue-se adiante com a prática do ato subsequente em direção à sentença. 

Quanto ao juiz, seus atos não são valorados como poderes ou faculdades, porque não 

lhe é dado deixar de cumpri-los. O juiz não pode, como seus auxiliares não o podem, 

                                                           
276  PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica. Tradução Vergínia K. Pupi. 2ª ed., São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
277  SICHES, Luis Recanséns. Experiencia juridica, natureza de la coisa e y lógica razonable. México: Fondo 

de Cultura Económica - Universidad Autonoma de México, 1971.   
278 GÓES, Gisele Santos Fernandes. Razoável duração do processo. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, et. al., 

(Coords.). Reforma do judiciário: primeiros ensaios críticos sobre a emenda constitucional n. 45/2004. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 266. 
279 Vide artigos 209, §2º; 278; e, 507 do CPC. 
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transformar deveres em ônus, preferindo suportar as consequências desfavoráveis, como é dado 

à parte. Ele tem o dever de cumprir os deveres da jurisdição. “E os deveres da jurisdição a 

exigem que ele aja dentro do processo, que decida nos limites do pedido, nos limites do 

processo, e nos limites do Direito”280.  

Ao se trabalhar a ideia de prefixação normativa de prazos, não se pode olvidar que a 

maior garantia de que o procedimento tramite em um tempo razoável é exatamente o 

cumprimento desses prazos. Das mais simples questiúnculas às mais complexas quezílias, 

quando o legislador fixou expressamente o prazo para a prática dos atos processuais, não o 

diferenciou em função desse critério. 

Os demais critérios destacados pela Corte Europeia dos Direitos Humanos 

(comportamento dos litigantes e de seus procuradores e comportamento do órgão jurisdicional), 

não têm prestabilidade para mensurar a razoabilidade de duração procedimental, mas para 

definir o responsável por eventual dilação antijurídica do procedimento, ou seja, indicar quem 

deverá suportar as sanções de ordem civil e administrativa pelo descumprimento do direito 

fundamental à jurisdição tempestiva.  

Existindo prazo prefixado em lei para a prática de todos os atos jurídico-processuais, 

o tempo ideal do procedimento é aquele resultante do somatório desses prazos, mais o tempo 

de trânsito dos autos281. Nessa linha de entendimento, Spalding transmite a noção de que o 

prazo de duração razoável do procedimento comum ordinário cível, em primeira instância, no 

CPC/73, seria de 131 dias282”. 

Importante mudança quanto aos prazos e tempo de trânsito dos autos foi introduzida 

pelo Código de Processo Civil de 2015 em seus arts. 190 e 191, amparada no princípio da 

cooperação e da colaboração das partes, as normas processuais passaram a conceder às partes 

o direito de construir os prazos para a prática dos atos processuais de sua competência, podendo 

ampliá-los ou reduzi-los, sendo este último o objeto deste estudo, vez que é de conhecimento 

comum o retardamento dos prazos para a prática de atos simples como juntada de documentos, 

produção de provas, cumprimento de diligências, apresentar razões finais, etc., objetivando tão 

somente protelar a duração do processo.  

                                                           
280 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo. Rio de Janeiro: Aide,1992, p. 153-

154. 
281 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Os reflexos do tempo no direito processual civil; anotações sobre a 

qualidade temporal do processo civil brasileiro e europeu. Revista de processo, São Paulo, n. 153, nov. 2007, p. 

115. 
282 SPALDING, Alessandra Mendes. Direito fundamental à tutela jurisdicional tempestiva à luz do inciso LXXVIII 

do art. 5º da CF inserido pela EC nº 45/2004. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, et. al., (Coords.). Reforma 

do judiciário: primeiros ensaios críticos sobre a emenda constitucional n. 45/2004. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2005, p. 511. 
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Para melhor compreensão da razoável duração do processo, é primordial analisar as 

causas e consequências da morosidade, bem como sua relação com os direitos das partes e a 

efetividade da prestação jurisdicional. 

 

4.3 AS CAUSAS E AS CONSEQUÊNCIAS DA MOROSIDADE 

 

A Constituição Federal de 1988 consagrou o direito da inafastabilidade da jurisdição, 

garantindo o acesso à justiça, no entanto, o impasse consiste na efetividade desse direito, vez 

que o indivíduo que busca o Judiciário objetiva resolver um litígio, com a maior brevidade 

possível; para tanto, as normas processuais estabelecem regras e mecanismos, as quais devem 

garantir o resultado prático, justo, eficaz e eficiente do serviço jurisdicional, dentro de um prazo 

razoável, muito embora esses preceitos não venham sendo garantidos. 

O bem resultante da sentença padece, portanto, do desgaste, do déficit proveniente de 

despesas de obtenção e prejuízos causados pelo tempo de não uso, ou, pelo menos, não uso 

pacífico, por parte de seu titular283. Por isso, é necessário prestar um serviço jurisdicional dentro 

de um prazo razoável, “diminuindo esse passivo, sem prejudicar o acerto da decisão, será tender 

para o ideal da justiça”284, já que conforme preleciona Carneiro,285 o processo tem um tempo 

para ser iniciado e concretizado. 

Assim, entende-se que o processo necessita de um tempo de maturação para que seja 

julgado e efetivado, sendo que esse tempo é um passivo necessário a qualquer processo que 

seja apreciado pelo Poder Judiciário sem, contudo, torná-lo excessivo, sendo este o grande 

enfoque a ser perseguido pela doutrina na atualidade286. Isso são aspectos altamente importantes 

para saber a real porcentagem de cidadãos que enfrentam um processo com cognição plena 

exauriente e ainda respondem ser rápida a tutela jurisdicional.  

Para tanto, os primeiros conceitos que se deve ter em relação ao tempo do processo é 

a sua marca inicial com a data da sua distribuição e a final como a data da efetividade da 

sentença287 conforme tratado em tópico anterior. É nesse espaço temporal 

distribuição/efetividade que se deve questionar o que ocorre no processo para que ele se torne 

                                                           
283 LACERDA, Galeno. Despacho saneador. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1995, p. 5. 
284 LACERDA, op. cit. p. 5. 
285  CARNEIRO, Athos Gusmão. Da antecipação da tutela. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 
286 BOSQUE, Wagner Mendonça. Princípio da razoável duração do processo: aplicabilidade e operacionalidade 

no direito processual democrático. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015, p. 112. 
287  NERY JR, Nelson. Princípios do processo na constituição federal: processo civil, penal e administrativo. 9. 

ed. rev., ampl. e atual. com as novas súmulas do STF (simples e vinculantes) e com análise sobre a relativização 

da coisa julgada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 314. 
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intempestivo. O que não se pode aceitar é que o Poder Judiciário brasileiro ainda conte seus 

passos como os hominídeos contavam para encontrar alimentos e abrigos contra as intempéries, 

ou seja, contam os atos do processo por meses e anos288. Torna-se imprescindível que a duração 

do processo seja encarada como direito a ser garantido e afastada a ideia de que a demora é 

natural. 

Nesse sentido, é mister desmistificar os conceitos de celeridade, tempestividade, 

morosidade e intempestividade processuais. Em suma, ter um processo intempestivo não quer 

dizer que não houve celeridade em várias partes de seu procedimento, haja vista que somente 

quando essa morosidade extrapola o limite temporal é que se pode falar em intempestividade 

processual. 

De acordo com o mini Aurélio, o verbete intempestivo é um adjetivo relacionado a 

algo “inoportuno, súbito, imprevisto289”; enquanto que moroso quer dizer “que anda ou procede 

com, ou em que há lentidão; lento”. De imediato, é possível perceber que tratar a duração 

razoável do processo como intempestivo estaria correlacionando-o a algo imprevisto, sendo que 

essa não é a característica discutida por quem reclama da demora na prestação jurisdicional, por 

sua vez adstrita ao aspecto da morosidade, que representa a lentidão como os atos processuais 

sãos práticos, bem como a demora na efetiva prestação da justiça. 

Jobim traz em sua obra uma breve explanação das possíveis causas responsáveis pela 

intempestividade do processo no Brasil: de antemão, critica-se a utilização do termo 

intempestivo, vez que o autor, na verdade trata da morosidade, conforme apresentado a seguir. 

De início, registre-se a classificação de Silveira290 que afirma existirem três tipos que 

auxiliam a intempestividade processual, sendo a primeira as causas extraprocessuais; uma 

segunda causa que, mesmo extrajudicial, vincula o Poder Judiciário; e uma terceira causa, que 

é oriunda dos próprios problemas judiciais. 

O problema cartorário no país é muito preocupante e influi diretamente no tempo do 

processo. Estudos291 apontam que 80% (oitenta por cento) do tempo de processo são 

consumidos dentro do cartório judicial292, ou seja, em etapas mortas do processo. Tendo 

                                                           
288  LOPES, João Batista. Reforma do judiciário, acesso à justiça e efetividade do processo. In: FREIRE E SILVA, 

Bruno; MAZZEI, Rodrigo (Coord.). Reforma do judiciário: análise interdisciplinar e estrutural do primeiro ano 

de vigência. Curitiba: Juruá, 2008, p. 484. 
289 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio Século XXI Escolar: o minidicionário da língua 

portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 395; 472. 
290  SILVEIRA, Fabiana Rodrigues. A morosidade no poder judiciário e seus reflexos econômicos. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2007, p. 164. 
291 THEODORO JUNIOR, Humberto. Celeridade e efetividade da prestação jurisdicional: insuficiência da reforma 

das leis processuais. Revista de Processo, São Paulo, n. 125, jun. 2005, p. 125. 
292 Chamados “vazios” do processo. Tais vazios dizem respeito ao “tempo de prateleira”, ou “tempo inútil” dos 

processos, período em que estes ficam sem andamento aguardando processamento.   
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processos que chegam a demorar semanas para chegar às mãos de um juiz, quando deveria estar 

em 1 (um) dia pela sistemática processual vigente (art. 228 do CPC/2015). Ainda nessa linha, 

que pode desaguar no tempo cartorário, Falcão293 aponta como um dos grandes problemas a 

realização dos direitos à burocracia294. 

Contudo e infelizmente, parte dessa burocracia295 nos outros órgãos públicos acaba 

sendo motivo para o ingresso de ações no Judiciário, que já conta com sua própria burocracia 

habitual. Conforme afirma Theodoro Jr.296, o Poder Judiciário é o mais burocrático dos poderes, 

entre outros dogmas que acaba criando suas raízes. É de se ressaltar que o processo necessita 

de certa formalidade, sendo que somente aquela que extrapola os preceitos de um bom serviço 

ao processo297 é de ser considerada lesiva ao interesse das partes. 

Pode-se apontar outra causa determinante que acaba refletindo na intempestividade do 

Judiciário, que é a qualidade do ensino jurídico do país, assim como a capacidade e o 

interesse298 daqueles que ingressam numa Universidade para cursar Direito. Não cabendo a essa 

pesquisa esmiuçar tal argumento, mas apenas citá-lo para fins de justificativa da morosidade 

processual. Também é de ser ressaltado que repensar o Direito igualmente é forma de auxiliar 

na melhoria do ensino jurídico299.  

Repensar o Positivismo – o juiz ser apenas a boca da lei – conforme Montesquieu300 e 

adotar “novas teorias – precedentes judiciais” seguindo orientação de Marinoni,301 seriam 

alternativas para a problemática do ensino jurídico do país, já que os cursos de graduação em 

direito devem pautar-se pelos pilares do ensino, da pesquisa e da extensão, baseados na certeza 

de que o direito é uma ciência social em constante alteração e, por isso, precisa acompanhar a 

                                                           
293 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Ensaios acerca do pensamento jurídico.  São Paulo: Malheiros, 2008, p. 113. 
294 BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Tradução Carlos Newton Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 

124. 
295 Na Teoria da burocracia de Max Weber o conceito é completamente diverso. A burocracia prima pela total 

eficiência da organização e, para que se alcance a eficiência, todos os detalhes formais devem ser vistos com 

antecedência, a fim de que não existam interferências pessoais que acabem por atrapalhar o processo.  MATIAS-

PEREIRA, J. Curso de Administração Pública: foco nas instituições e ações governamentais. São Paulo: Atlas, 

2010. 
296 THEODORO JR., Humberto. Código de processo civil anotado. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 71. 
297 ALVARO DE OLVEIRA, Carlos Alberto (Org.). Eficácia e coisa julgada. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 

25. 
298 TRINDADE, André Karan; CASTRO, Fábio Capri Leite de. A filosofia no direito e a temporalidade jurídica. 

Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica, Porto Alegre: Instituto de Hermenêutica Jurídica, v. 1, n. 5, 

2007, p. 46. 
299 Nessa linha apontam TRINDADE, André Karan; CASTRO, Fábio Capri Leite de. A filosofia no direito e a 

temporalidade jurídica. Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica, Porto Alegre: Instituto de Hermenêutica 

Jurídica, v. 1, n. 5, 2007, p. 45. 
300  MONTESQUIEU. Do Espírito das leis. Coleção a obra-prima de cada autor. Série ouro. (Coord.) Martin 

Claret. Traduzido por Jean Melville.São Paulo: Martin Claret, 2007.  
301  MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
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evolução social, por meio de atos de qualquer um dos poderes quando estejam desenvolvendo 

a função de criar o direito. 

Outras formas correntes de entraves à tempestividade do processo são realizadas pelos 

próprios procuradores e partes envolvidas no processo que deveriam zelar pelo seu bom 

andamento302303. A cooperação, a boa-fé, a lealdade, a veracidade, a ética e a moral devem ser 

pilares básicos da conduta humana, principalmente, das partes e procuradores do processo, as 

quais devem pautar-se pelo senso da justiça e da efetividade, e não pelo espírito da batalha em 

que há vencedores e vencidos. Nesse sentido, também, Theodoro Junior304 infere que “os atos 

desnecessariamente praticados e as etapas mortas é que inviabilizam o julgamento dos 

processos em um prazo minimamente razoável”.  

Na realidade, somente a matéria de direito deveria ser apreciada pelo juiz. 

Infelizmente, não é isso que ocorre: as partes, na maioria das vezes, trazem teses contraditórias 

que produzem instruções complicadas e duradouras, para, ao final se chegar a uma só verdade 

na sentença. Diante disso, de teses antagônicas, com as partes trazendo testemunhas em juízo 

para ambas as teses, ficam estes imunes das penas legais, pois não restou configurada a má-fé 

na instrução do processo305. 

A parte tem o dever de “não formular pretensões destituídas de fundamento”, não 

devem “produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários”, passam longe de uma 

reprimenda judicial306, mesmo que o Código de Processo Civil traga dispositivos307 que 

estabelecem mecanismos legais capazes de forçar partes e procuradores a agirem com boa-fé, 

lealdade e cooperação na busca da verdade real e da efetividade da jurisdição, não é muito 

utilizado pelos juízes.  

                                                           
302 REIS, Marcelo Terra. Tempestividade da prestação jurisdicional como direito fundamental. In: TEIXEIRA, 

Anderson Vichinkeski; LONGO, Luís Antonio. A constitucionalização do direito. Porto Alegre: Sérgio Antonio 

Fabris, 2008, p. 220. 
303 Descumprimento dos prazos processuais e do procedimento legal.  TORNAGHI, Hélio. Comentários ao 

código de processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1974, p. 382. 
304 THEODORO JUNIOR, Humberto. A onda reformista do direito positivo e suas implicações com o princípio 

da segurança jurídica. Revista de Processo, n. 136, jun. 2006, p. 136. 
305 JOBIM, Marco Félix. O direito à duração razoável do processo: responsabilidade civil do Estado em 

decorrência da intempestividade processual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 127. 
306 TARREGA, Maria Cristina Vidotte Blanco; PINHEIRO, Frederico Garcia. Definindo a importância da teoria 

do abuso de direito processual frente aos princípios constitucionais. In: DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Luiz 

Rodrigues; GOMES JUNIOR, Luiz Manoel. Constituição e processo. Bahia: Juspodvim, 2007, p. 337. 
307 Ver artigos 77, 79, 80, 81 do CPC/2015. 
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Podem citados ainda “as tradicionais causas da intempestividade do Poder Judiciário, 

como o vasto e complexo sistema recursal308”, a má remuneração dos servidores309, a falta de 

juízes para o número de habitantes etc.310, culpa da vontade política311 como se dá nas situações 

elencadas pelo art. 932, III e IV do CPC/2015, nos quais as partes interpõem recursos 

manifestamente inadmissíveis, improcedentes, prejudicando ou em confronto com Súmulas, 

Acórdãos ou Jurisprudências das Cortes Superiores. 

Além disso, Araken de Assis 312aponta como forte aspecto para o entrave do Judiciário 

a crise da demanda, isto é, “presumivelmente, a preponderância do individualismo, o abandono 

das práticas comunitárias, a insuficiência dos mecanismos de representação política, a 

complexidade e a diversidade sociais contribuem, em grau variável, para o quadro”313. É o 

crescimento estrondoso do número de processos314. Para Spengler315 “essa litigiosidade é 

advinda da crença de que a parte poderá confrontar o Estado diretamente naquelas promessas 

que este não cumpre por dever constitucional”, o que representa a crise da confiança do 

jurisdicionado no Estado. 

Interessante trazer ao debate a ideia de Aronne316 ao afirmar que hoje o juiz decide 

sobre qualquer coisa, ou seja, o cidadão para tudo vê uma saída no Poder Judiciário que, embora 

não tenha tocado no ponto o autor, vê-se claramente que esse “caos” como ele próprio 

denomina, influi diretamente na prestação jurisdicional, em especial na tempestividade do 

processo. 

Segundo Ovídio Baptista da Silva317 outra causa do aumento na litigiosidade dá-se 

pela distribuição dos ônus das custas processuais. As palavras do processualista vão ao encontro 

de algo mais importante do que distribuir os ônus das custas que é exatamente o contrário, o de 

não distribuí-las. Litigar no Poder Judiciário deveria ser algo gratuito tanto para o autor como 

                                                           
308  HOMMERDING, Adalberto Narcio. Fundamentos para uma compreensão hermenêutica do processo 

civil. Porto Alegra: Livraria do Advogado, 2007, p. 120. 
309 Não se concebe uma boa justiça, por mais que a lei seja aperfeiçoada, sem profissionais capazes, honestos e 

dedicados.  MOREIRA, p. 30. 
310 TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. A reforma do judiciário: reflexos. In: MARTINS, Ives Gandra; NALINI, 

José Renato (Coord.). Dimensões do direito contemporâneo. São Paulo: IOB, 2001, p. 58. 
311 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 189. 
312  ASSIS, Araken de. Manual do processo de execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 50. 
313 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Ensaios de direito processual. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 404. 
314 MARTINS, Francisco Peçanha. Morosidade do judiciário. In: FREIRE E SILVA, Bruno; MAZZEI, Rodrigo 

(Coord.). Reforma do judiciário: análise interdisciplinar e estrutural do primeiro ano de vigência. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 472-473. 
315 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento de conflitos. 

Ijuí: Ed. Unijuí, 2010, p. 144. 
316 ARONNE, Ricardo. Direito civil-constitucional e teoria do caos: estudos preliminares. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2006, p. 24. 
317 SILVA, Ovídio A. Baptista. Do processo cautelar moderno. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 211. 
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para o réu, respondendo a parte apenas as multas que lhe forem impostas pelo seu 

comportamento durante o transcorrer do processo318.  

Assim, seu enfrentamento não pode ser desvinculado dos custos e das possibilidades 

financeiras do Estado. O primeiro passo é a construção de um processo econômico319. Num 

Estado Democrático de Direito, no qual o Judiciário é a salvaguarda final do cidadão que se 

sente prejudicado, isso não deveria ser considerada como uma causa, devendo ele estar 

preparado para o ingresso em massa e gratuitamente de seus jurisdicionados. 

Nos termos dos ensinamentos de Moreira,320 a cultura de transgressão é a causa de 

aumento de litigiosidade e, consequentemente, de intempestividade ao processo ao dizer: “Em 

tal perspectiva, pode-se dizer com propriedade que a crise da Justiça reflete a crise do direito 

material: as normas civis, penais, administrativas e tributárias – quiçá constitucionais – é que 

não estão conseguindo manter a comunidade dentro das fronteiras da licitude. Escorre do 

terreno substancial a lama que obstrui os canais do processo”. 

Outro aspecto que entrava o Poder Judiciário é sua própria estrutura morosa que é 

utilizada por muitos para que se torne intempestiva a fim de recolher os benefícios que podem 

ser gerados. “É mais barato para as empresas se tornarem litigantes profissionais, com estruturas 

montadas para isso, provisionando seus recursos para adimplir as condenações futuras”321.  

Feitas essas considerações, pode-se lançar mão das ideias de Cruz e Tucci322 alinhando 

os fatores básicos causadores da morosidade da justiça, os quais seriam: a) institucionais, 

relativos a uma eficiente administração judiciária; b) de ordem técnica e subjetiva, relativos a 

alguns aspectos da ordem processual positiva, e ao preparo dos operadores do direito; c) 

derivados da insuficiência material, relativos às condições de trabalho, instalações, número de 

funcionários etc.; d) além dos valores de ordem econômica, política e cultural.  

Diante desse cenário, as consequências da morosidade são danosas tanto para as partes 

quanto para o Estado, tendo-se em vista que o direito à indenização por danos oriundos da 

prestação jurisdicional intempestiva tem sido reconhecido e aplicado pelo mundo afora, 

conforme pode se depreender da prática da Corte Europeia de Direitos Humanos. Por mais que 

                                                           
318 JOBIM, Marco Félix. O direito à duração razoável do processo: responsabilidade civil do Estado em 

decorrência da intempestividade processual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 130. 
319 RAMOS, Carlos Henrique. Processo civil e o princípio da duração razoável do processo. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 56. 
320 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O juiz e a cultura da transgressão. Revista jurídica: órgão nacional de 

doutrina, jurisprudência, legislação e crítica judiciária. Sapucaia do Sul: Notadez, a. 47, n. 267, jan. 2000, p. 10. 
321 NITSCHKE JUNIOR, Ademar; PAVELSKI, Ana Paula. Razoável duração do processo e responsabilidade do 

Estado. In: GUNTHER, Luiz Eduardo (Coord.). Jurisdição, crise, efetividade e plenitude institucional. 

Curitiba: Juruá, 2009, p. 17. 
322 CRUZ e TUCCI, José Rogério. Tempo e processo: uma análise empírica das repercussões do tempo na 

fenomenologia processual (civil e penal). São Paulo: RT, 1997, p. 98-109. 
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tenha caráter eminentemente paliativo, e não estrutural, a reparação civil acaba por ser um 

instrumento útil para minimizar os efeitos da demora dos processos sobre a vida dos 

indivíduos323. 

Um processo demasiadamente longo retira a confiança do jurisdicionado no Poder 

Judiciário, levando-o a um descrédito324. Some-se a isso, a insegurança jurídica, a violação de 

princípios como da economia processual, a ausência de efetividade das decisões judiciais pelo 

transcurso do tempo que estiolou o patrimônio do devedor, a falta de confiança de 

investidores325 no Brasil ao saber de seu precário Poder Judiciário. 

Assim sendo, conforme aponta Mouta Araújo326, outro prejuízo é a não procura do 

Poder Judiciário pela parte, o que acaba por fazer perecer o direito dessa ou o aumento da justiça 

privada, quando o indivíduo busca resolver seus litígios com as “próprias mãos”, sem qualquer 

interferência do Estado, o que representa o problema maior da Justiça brasileira, de acordo com 

Velloso327, já que influi consideravelmente na questão da impunidade e, portanto, gera aumento 

de criminalidade, já que haverá lentidão e demora na prestação jurisdicional. 

Trazendo essa morosidade processual para seu tempo de vida útil, uma preocupação 

que pode girar em torno de 10% a 30% da vida do indivíduo, pode acarretar severas 

consequências de ordem psicológica328 à pessoa, inclusive afetando sua saúde mental, pois está 

relacionado a um marco negativo em sua vida.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
323 NICOLITT, André. A duração razoável do processo. 2. ed. Ver. E atual. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 93. 
324 PATTO, B. M. Aspectos da dimensão temporal do processo nas alterações advindas da EC n. 45, de 8 de 
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326 ARAÚJO, José Henrique Mouta. Acesso à justiça & efetividade do processo: ação monitória é um meio de 
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328  MARINONI, Luiz Guilherme. Abuso de defesa e parte incontroversa da demanda. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007, p. 16.  KRAEMER, Eduardo. A responsabilidade do Estado e do magistrado em decorrência 

da deficiente prestação jurisdicional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 109. 
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5 A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

 

Esta pesquisa objetiva promover uma abordagem do princípio da duração razoável do 

processo na Justiça do Trabalho, por essa razão, este capítulo discorre de maneira não exaustiva 

sobre o processo trabalhista e suas peculiaridades, além da aplicação subsidiária e supletiva do 

processo civil nesta seara, amparado nas discussões doutrinárias, na jurisprudência aplicada ao 

caso, as Súmulas e Orientações Jurisprudenciais dos Tribunais Trabalhistas, e ainda, na 

legislação correlata, notadamente, a CF/88, CLT e o CPC. Inicialmente, discute-se a questão 

do modelo processual adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, que é aplicado no processo 

do trabalho e qual seria o ideal para garantir a efetividade da duração razoável do processo. 

 

5.1 MODELOS DE PROCESSO (ADVERSARIAL, INQUISITORIAL E COOPERATIVO) 

 

A doutrina tradicional costuma identificar a existência de dois modelos de estruturação 

do processo: o adversarial e o inquisitorial, muito embora, Fredie Didier Jr.329 defenda a 

existência de um terceiro modelo, o cooperativo. Não obstante haja muita discussão em torno 

da caracterização desses modelos. 

O modelo adversarial enxerga o processo como uma disputa, batalha, em que as partes 

utilizam suas armas para convencer o juiz, que passivamente presencial o litígio, e ao final, 

apenas decide. Já o modelo não adversarial chamado de inquisitorial consiste na atuação 

protagonista do Estado-juiz, que se torna o principal responsável pela pesquisa oficial, de modo 

que no modelo adversarial prepondera o princípio dispositivo e no modelo inquisitorial subsiste 

o princípio inquisitivo.  

Assim, quando o legislador atribui às partes as principais tarefas relacionadas à 

condução e instrução do processo, diz-se que está respeitando o denominado princípio 

dispositivo, e quando o magistrado possui mais poderes na condução do processo, 

independentemente da vontade das partes, vê-se a manifestação da inquisitividade. Cumpre 

asseverar que o Código de Processo Civil apresenta situações condizentes com ambos os 

princípios, vez que ora atribui às partes ora indica o juiz como o responsável pela práticas de 

determinados atos processuais. 

                                                           
329 DIDIER JR, Fredie. Os três modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo. In: 

YARSHELL, Flávio Luiz. A reforma do judiciário e a promessa de “duração razoável do processo”. Revista do 

Advogado, n. 75, abr. 2014, p. 207-218. 
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Nesse sentido, podem ser identificadas as situações a seguir: instauração do processo, 

produção de provas, delimitação do objeto litigioso, análise das questões de fato e de direito, 

recursos, etc. De modo que, ora o legislador encampa o princípio dispositivo ora o princípio 

inquisitivo. Todavia, afirma-se que não há um sistema processual totalmente dispositivo ou 

inquisitivo, vez que não é possível estabelecer um critério delimitador desses princípios que 

não comporte exceções. 

Barbosa Moreira e Bedaque defendem uma outra acepção do princípio dispositivo: é 

“preferível que a denominação princípio dispositivo seja reservada tão somente aos reflexos 

que a relação de direito material disponível possa produzir no processo. E tais reflexos referem-

se apenas à própria relação jurídico-substancial. Assim, tratando-se de direito disponível, as 

partes têm ampla liberdade para dele dispor, através de atos processuais (renúncia, desistência, 

reconhecimento do pedido). [...] Trata-se de um princípio relativo à relação material, não à 

processual”.330 

Nesse diapasão, os autores citados acima não concordam com a ideia de que as partes 

tenham a autonomia, quiçá a liberdade de interferir no andamento processual, limitando seu 

direito à esfera material, muito embora, essa ideia não esteja alinhada com o pensamento 

processual moderno, em que a atuação das partes, por meio de conciliação e/ou mediação, é 

vista como mais justa do que a imposição das decisões judiciais. 

Corroborando essa ideia, surge uma ideia denominada garantismo processual331, que 

tem por objetivo proteger o cidadão dos abusos do Estado, caracterizado, no caso, pelo aumento 

do poder do juiz. O ponto de partida dessa discussão está na boa-fé processual que se espera 

das partes, que mesmo estando numa “batalha” devem tratar-se com ética e urbanidade, “pois 

a eficácia das garantias fundamentais do processo impõe um juiz tolerante e partes que se 

comportem com lealdade”332. 

A partir disso, percebeu-se que os princípios do devido processo, da boa-fé e do 

contraditório juntos servem de base para o princípio da cooperação, incluindo o órgão 

                                                           
330  MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Reformas processuais e poderes do juiz”. Temas de direito processual– 

8ª série. São Paulo: Saraiva, 2004.  BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 3ª ed. 

São Paulo: RT, 2001, p. 90. 
331 Esse pensamento funda-se na doutrina do filósofo italiano Luigi Ferrajoli13, que esboçou uma teoria do 

garantismo para o Direito. Há ardorosos defensores desta concepção, destacando-se Juan Montero Aroca 

(Espanha), Luis Correia de Mendonça (Portugal), Franco Cipriani (Itália)14 e Hugo Cavero (Peru)15. Esse 

pensamento já foi denominada no Brasil de “neoprivatismo processual”.  MOREIRA, José Carlos Barbosa. O 

neoprivatismo no processo civil. Leituras complementares de Processo civil. 7ª ed. Salvador: Editora 

JusPodivm, 2009, p. 309-320. 
332 GRECO, Leonardo. Publicismo e privatismo no processo civil. Revista de Processo. São Paulo: RT, 2008, n. 

164, p. 52. 
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jurisdicional no rol dos sujeitos do diálogo processual e não mais como mero expectador do 

duelo entre autor e réu333. 

A condução do processo deixa de ser determinada pela vontade das partes (marca do 

processo liberal dispositivo). Também não se pode afirmar que há uma condução inquisitorial 

do processo pelo órgão jurisdicional, em posição assimétrica em relação às partes. Busca-se 

uma condução cooperativa do processo334, sem destaques a algum dos sujeitos processuais. 

O modelo cooperativo parece ser o mais adequado para uma democracia. Dierle José 

Coelho Nunes, que fala em modelo comparticipativo de processo como técnica de construção 

de um processo civil democrático em conformidade com a constituição, afirma que “a 

comunidade de trabalho deve ser revista em perspectiva policêntrica e coparticipativa, 

afastando qualquer protagonismo e se estruturando a partir do modelo constitucional de 

processo”335. 

Disso, surgem deveres de conduta tanto para as partes como para o órgão jurisdicional, 

que assume uma “dupla posição”: “mostra-se paritário na condução do processo, no diálogo 

processual”, e “assimétrico” no momento da decisão336; não conduz o processo ignorando ou 

minimizando o papel das partes na “divisão do trabalho”337, mas em uma posição paritária, com 

diálogo e equilíbrio. 

No entanto, não há paridade no momento da decisão; as partes não decidem com o 

juiz; trata-se de função que lhe é exclusiva. Pode-se dizer que a decisão judicial é fruto da 

atividade processual em cooperação, é resultado das discussões travadas ao longo de todo o 

arco do procedimento; a atividade cognitiva é compartilhada, mas a decisão é manifestação do 

poder, que é exclusivo do órgão jurisdicional, e não pode ser minimizado338. 

                                                           
333 OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Garantia do Contraditório. Garantias Constitucionais do Processo 

Civil. São Paulo: RT, 1999, p. 139-140. 
334 Colaboração essa, acentue-se, vivificada por permanente diálogo, com a comunicação das ideias subministradas 

por cada um deles [sujeitos processuais]: juízos históricos e valorizações jurídicas capazes de ser empregados 

convenientemente na decisão. Semelhante cooperação, ressalte-se, mais ainda se justifica pela complexidade da 

vida atua.  OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Poderes do juiz e visão cooperativa do processo, op. cit., p. 27, 

texto entre colchetes e grifo acrescentados.) O autor também defende a existência deste novo modelo de direito 

processual (cit., p. 28). 
335 NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático. Curitiba: Juruá, 2008, p. 215. Neste mesmo 

sentido, ZANETI Jr., Hermes. Processo constitucional, cit., p. 60-61. 
336 MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil, cit., p. 102-103. 
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litigation”. On civil procedure. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, p. 182;  MOREIRA, José Carlos 

Barbosa. O problema da ‘divisão do trabalho’ entre juiz e partes: aspectos terminológicos. Temas de direito 

processual. São Paulo: Saraiva, 1989, 4ª série, p. 35-44. 
338 DIDIER JR, Fredie. Os três modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo. In: 

YARSHELL, Flávio Luiz. A reforma do judiciário e a promessa de “duração razoável do processo”. Revista do 

Advogado, n. 75, abr. 2014, p. 212-213. 
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O princípio da cooperação atua diretamente, imputando aos sujeitos do processo 

deveres, de modo a tornar ilícitas as condutas contrárias à obtenção do “estado de coisas” 

(comunidade processual de trabalho) que o princípio da cooperação busca promover. Repita-

se: o princípio da cooperação torna devidos os comportamentos necessários à obtenção de um 

processo leal e cooperativo. Os deveres de cooperação podem ser divididos em deveres de 

esclarecimento, lealdade e de proteção339. 

O princípio da cooperação tem eficácia normativa direta, a despeito da inexistência de 

regras que o concretizam. A inexistência de regras que delimitam e/ou esclareçam o conteúdo 

do princípio da cooperação não é obstáculo intransponível para a efetivação desse mesmo 

princípio. Se não há regras expressas que, por exemplo, imputem ao órgão jurisdicional o dever 

de manter-se coerente com os seus próprios comportamentos, protegendo as partes contra 

eventual venire contra factum proprium do órgão julgador, o princípio da cooperação garantirá 

a imputação dessa situação jurídica passiva. Ao integrar o sistema jurídico, o princípio da 

cooperação garante o meio (imputação de uma situação jurídica passiva) necessário à obtenção 

do fim almejado (o processo cooperativo).  

O Código de Processo Civil de 2015 afirma em seu art. 2º que: “O processo começa 

por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. 

E aborda taxativamente o princípio da cooperação em seu art. 6º asseverando que: “Todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão 

de mérito justa e efetiva”. 

Logo, é forçoso concluir que o sistema processual brasileiro apresenta características 

dos três modelos abordados neste tópico, tendo-se em vista que defende o modelo adversarial, 

abordando expressamente o princípio dispositivo, em seu art. 2º, ao afirmar que e cabe à parte 

iniciar o processo, e de igual modo defende a necessidade da atuação inquisitorial do Estado-

juiz ao propor que o processo se desenvolva por impulso oficial. E completa, positivando o 

princípio da cooperação, em seu art. 6º, enfatizando que o objetivo final dessa cooperação é a 

obtenção de uma decisão justa, efetiva e dentro de um tempo razoável. 

 

5.2 RITOS: SUMÁRIO, SUMARÍSSIMO E ORDINÁRIO  
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VASCONCELOS, Pedro Pais. Contratos atípicos. Coimbra: Almedina, 1995, p. 405. 
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Para melhor compreensão da temática, é necessária a compreensão dos procedimentos 

realizados no curso do processo. Para tanto, recorre-se às normas específicas do processo do 

trabalho estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Orientações 

Jurisprudenciais (OJ´s) e Súmulas dos Tribunais Regionais e do Tribunal Superior do Trabalho, 

além das normas processuais civis, aplicadas supletiva e subsidiariamente no que couber, desde 

que haja compatibilidade. 

O processo do trabalho tem como um dos seus objetivos basilares a defesa da razoável 

duração do processo e, para tanto, normatizou diversos procedimentos para que esse objetivo 

fosse efetivado, dentre eles podem ser citados os ritos processuais que são: sumário, 

sumaríssimo e ordinário, os quais adotam critérios específicos para sua delimitação e asseguram 

direitos e deveres diferenciados, principalmente, relacionados aos prazos processuais como será 

apresentado adiante. 

O rito processual pode ser definido como o caminho a ser percorrido pela ação. Em 

razão de vários fatores, como o valor da causa, a natureza do direito material controvertido, a 

pretensão da parte etc., a forma com que o processo se desenvolve assume feições diferentes. 

Enquanto o processo é uma unidade, como relação processual em busca da prestação 

jurisdicional, o procedimento é a exteriorização dessa relação e, por isso, pode assumir diversas 

feições ou modos de ser. 

A essas várias formas de exteriores de se movimentar, o processo aplica-se a 

denominação de procedimentos, o que para Amaral Santos é, dessarte, sinônimo de rito do 

processo, ou seja, “o modo e a forma por que se movem os atos no processo”340. Nesse sentido, 

o processo do trabalho pode “trilhar” três procedimentos distintos: sumário, sumaríssimo e 

ordinário. 

 

5.2.1 Do rito sumário 

 

O critério de fixação do rito sumário foi estabelecido pela Lei nº 5.584/1970 e consiste 

na limitação do valor da causa, que não pode exceder 2 (dois) salários mínimos341, nos termos 

do art. 2º, §§ 3º e 4º da referida lei. O procedimento sumário também chamado de rito de alçada 

tem por objeto imprimir maior celeridade processual e efetividade da jurisdição trabalhista, 

                                                           
340 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo, 1977. 3ª ed. V. II, nº 350, 

p. 82. 
341 Já foi pacificada a questão no sentido de ser constitucional a vinculação da alçada ao salário mínimo, conforme 

dispõe a Súmula n. 356 do C. TST. 
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simplificando o procedimento e eliminando recursos, salvo se versar sobre matéria 

constitucional, uma vez que a causa é decidida em instância única. Há quem defenda342 a 

possibilidade de oposição de embargos de declaração, se presentes as hipóteses do art. 897-A 

da CLT.  

A intenção da lei n. 5.584/70 se evidencia diante da simples leitura do texto, pois visou 

a dinamizar o procedimento das ações trabalhistas, inclusive, acelerou algumas etapas como a 

prova pericial e a execução. Além disso, a ata da audiência é mais simplificada, dispensando-

se o resumo dos depoimentos, devendo constar do termo a conclusão da Vara quanto à matéria 

de fato. 

Na prática, a reclamatória instruída pelo rito sumário segue, até a sentença, o mesmo 

procedimento do rito ordinário, havendo diferença apenas na fase recursal. Entretanto, esse rito 

está em desuso no Processo do Trabalho, pois dificilmente uma reclamação trabalhista atinge 

apenas o valor de até dois salários mínimos. 

 

5.2.2 Do rito sumaríssimo 

 

O procedimento sumaríssimo foi instituído pela Lei n. 9.957/2000 que, por sua vez 

incluiu na CLT os artigos 852-A a 852-I, além de modificar o sistema recursal estabelecido nos 

arts. 895, 896 e 897-A. E teve como objetivo criar um rito processual mais simples e célere, 

para propiciar ao jurisdicionado maior rapidez e efetividade no recebimento da prestação 

jurisdicional. Além disso, os princípios desse procedimento são os mesmos do processo do 

trabalho, merecendo destaque os da oralidade, simplicidade, celeridade e maiores poderes do 

juiz na condução do processo. 

Por isso, que aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens 

da conciliação e usará os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio, 

em qualquer fase da audiência343. Também serão decididos, de plano, todos os incidentes e 

questões que possam interferir no prosseguimento da audiência e do processo. As demais 

questões serão decididas na sentença. 

O art. 852-A define como parâmetro para fixação do rito sumaríssimo que os dissídios 

individuais cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo vigente na data do 

ajuizamento da reclamação, excluindo-se desse procedimento as demandas em que seja parte a 

                                                           
342 SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho de acordo com o novo CPC. 9ª ed. São Paulo: 

Ltr, 2015, p. 824.  
343 MARTINS, Sérgio Pinto. Fundamentos de direito processual do trabalho. São Paulo: Atlas, 2013. p. 56.  
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Administração Pública direta, autárquica e fundacional. Acredita-se que não acertou o 

legislador ao excluir do rito sumaríssimo as causas em que figurem a Administração Pública, 

pois tal não se justifica, uma vez que a própria Constituição Federal (art. 100) e o CPC (art. 

496, §3º) não mais exigem a execução por precatório para as causas de pequeno valor em face 

da Fazenda Pública, não excedentes a sessenta salários mínimos, buscando acelerar o 

recebimento de tais quantias. 

Discute-se na doutrina e na jurisprudência se o presente rito é compulsório para as 

causas que supere dois e não exceda quarenta salários mínimos. Por um lado, os defensores344 

da facultatividade do rito afirmam que cabe ao autor optar entre o procedimento sumaríssimo e 

o ordinário, sob o argumento do acesso à justiça e de que a competência em razão do valor da 

causa é relativa. 

Por outro lado, Estêvão Mallet, apoiado por Schiavi, assevera que o rito processual é 

de ordem pública, não podendo o autor fazer a escolha, por isso, “sua utilização é obrigatória. 

Tal conclusão se impõe não apenas porque use o art. 852-A, da CLT, de locução imperativa. 

[...] Mais importante é o fato de que a forma do processo é estabelecida não para satisfazer o 

interesse particular dos litigantes, mas para permitir a melhor e mais eficiente administração da 

justiça, rendendo serviço, portanto, ao interesse público”345. 

Nesse mesmo sentido, pariam dúvidas acerca da possibilidade de conversão do rito 

sumaríssimo para ordinário se a parte erroneamente o elegeu. Para alguns, não caberia ao juiz 

corrigi-lo por tratar-se de questão de ordem pública. No entanto, defende-se o contrário, 

exatamente por ser questão de interesse público, já que o juiz é o responsável por conduzir o 

processo e esse tem caráter instrumental. Desde que não haja manifesto prejuízo às partes e a 

petição possa adaptar-se ao rito para o qual determinou o juiz, acreditar-se que o rito pode ser 

alterado ex officio pelo juiz, nos termos dos arts. 765 da CLT e 370 do CPC346. 

                                                           
344 MANUS, Pedro Paulo Teixeira; ROMAR, Carla Teresa Martins. CLT e legislação complementar em vigor. 

São Paulo: Malheiros, 2006. p. 242. 
345 MALLET, Estêvão. Procedimento sumaríssimo. São Paulo: LTr, 2002. p. 30-31. 
346 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONVERSÃO DO RITO PROCESSUAL NO DECURSO DO 

PROCESSO. Em se tratando de causa sujeita ao rito sumaríssimo, o conhecimento do recurso de revista limita-se 

às hipóteses tratadas no artigo 896, parágrafo 6º, da CLT. Contudo, a Reclamada não cuidou de indicar violação 

direta de preceito constitucional, tampouco contrariedade a Enunciado do Tribunal Superior do Trabalho, 

inviabilizando o seguimento do recurso de revista. 2. ILEGITIMIDADE DE PARTE. Incumbe à parte indicar 

violação de dispositivo constitucional e/ou contrariedade a Súmula de jurisprudência do Tribunal Superior do 

Trabalho, conforme previsão do artigo 896 da CLT, parágrafo 6º, da CLT, para fins de conhecimento do recurso 

de revista, em causa submetida ao rito sumaríssimo. 3. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Se o Tribunal 

Regional decide com base em Súmula de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho - no caso, o Enunciado 

nº 331, inciso IV -, o conhecimento do recurso de revista não se viabiliza por contrariedade ao mencionado 

Enunciado. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TST- 1ª T. – AIRR n. 797.349/2001.8 – rel. Emmanoel Pereira 

– DJ 27.2.04 – p. 581) (RDT n. 3 – março de 2004) 
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Este tiro apresenta algumas peculiaridades, a saber: o pedido deverá ser certo ou 

determinado e indicará o valor correspondente, sob pena de arquivamento347; não é permitida a 

citação por edital348, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado, 

também sob pena de arquivamento; a reclamação trabalhista será apreciada no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias do seu ajuizamento349, sendo julgada em audiência única, oportunidade em 

que a parte deverá apresentar sua defesa, que poderá ser verbal ou escrita; e a ata registrará 

resumidamente os atos essenciais, as afirmações fundamentais das partes e as informações úteis 

à solução da causa trazidas pela prova testemunhal, limitada a no máximo duas testemunhas 

para cada parte, que serão convidadas e levadas pelo autor e réu, e no caso de não 

comparecimento das testemunhas, estão só serão intimadas se ficar comprovado que foram 

convidadas e não compareceram; todas as provas serão produzidas na audiência ainda que não 

requeridas previamente (art. 852-H); sobre os documentos apresentados por uma das partes 

manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência (§1º), salvo 

absoluta impossibilidade, a critério do juiz; somente quando a prova do fato o exigir, ou for 

legalmente imposta, será deferida prova técnica, incumbindo ao juiz, desde logo, fixar o prazo, 

o objeto da perícia e nomear perito (§4º), e conceder prazo comum de 5 dias para que as partes 

se manifestem sobre o laudo (§6º); a sentença não terá o relatório; interrompida a audiência, 

seu prosseguimento e a solução do processo dar-se-ão no prazo máximo de 30 dias (§7º), salvo 

motivo relevante350 justificado nos autos; já o recurso ordinário será imediatamente distribuído, 

uma vez recebido no tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de 10 dias e a 

secretaria colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento, sem revisor; o acórdão consistirá 

unicamente na certidão de julgamento, com indicação suficiente do processo, da parte 

dispositiva e das razoes de decidir; já o recurso de revista somente será admitido por 

                                                           
347 “Somente será possível o arquivamento dos autos após a concessão de prazo de dez dias para emenda da inicial 

(art. 321 do CPC c/c Súmula n. 263 do C. TST)”.  SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho 

de acordo com o novo CPC. 9ª ed. São Paulo: Ltr, 2015, p. 829. 
348 “Se o procedimento sumaríssimo, então, é imperativo, resta flagrante o vício da inconstitucionalidade do art. 

852-B, inciso II, da CLT, que veda a citação por edital, uma vez que impede, com isso, o acesso à justiça, em 

afronta direta e literal ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, também chamado de princípio do direito de 

ação (CF, art. 5º, XXXV)”.  BEBBER, Júlio César. Procedimento sumaríssimo no processo do trabalho. São 

Paulo: LTr, 2000, p. 36. Nesse sentido, SCHIAVI defende a possibilidade do juiz do trabalho declarar a 

inconstitucionalidade incidenter tantum do disposto no art. 852-B, II, da CLT, e deferir a citação por edital.  
349  SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho de acordo com o novo CPC. 9ª ed. São Paulo: 

Ltr, 2015, p. 832. Defende que este prazo não é peremptório, pois hão de ser considerados o número de processos 

e a quantidade de serviços de cada Vara, designando pauta especial para tais processos. 
350 Geralmente o motivo relevante apresentado pelos juízes é o excesso de processo.  MARTINS, Sérgio Pinto. 

Fundamentos de direito processual do trabalho. São Paulo: Atlas, 2013. p. 56. 



90 
 

contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST e violação direta da Constituição 

Federal de 1988351. 

Nesse sentido, o art. 852-H revela a concentração dos atos processuais em audiência, 

determinando que todas as provas sejam produzidas nesse ato processual, exceto a documental, 

que é pré-constituída, e a prova pericial, que se realizada fora da audiência. Assim, destacam-

se as características e singularidades do rito sumaríssimo no processo do trabalho, como sendo 

um processo mais simples, que se desenrola, preponderantemente, na audiência, diante da 

presença das partes.  

Muito embora, Marques352 afirma que “a celeridade processual não pode extremar-se 

a ponto de sobrepor ao direito de prova ou à busca pela verdade real do processo. Urge, em 

cada caso, sopesarem-se esses valores (celeridade x direito à prova) para se aplicar a justiça 

verdadeira”. Endossando essa ideia, Mauro Schiavi assevera que o limite máximo de 

testemunhas é para a parte, não para o juiz. Todavia, não se concorda com a opinião do 

magistrado Schiavi, haja vista que o rito sumaríssimo tem o condão de imprimir uma duração 

razoável ao processo e por esta razão a CLT precisa ser cumprida neste particular, já que a 

oitiva de até 4 testemunhas bastariam para elucidar os fatos controversos. 

Outra observação importante é apresentada por José Antonio Ribeiro de Oliveira Silva 

que diz “não ser admissível no rito sumaríssimo trabalhista qualquer espécie de intervenção de 

terceiros, inclusive a assistência, para não comprometimento do ideal de celeridade da lei, como 

aliás ocorre no Juizado Especial Cível, consoante disposição contida no art. 10 da Lei n. 

9.099/95”, aplicável subsidiariamente ao procedimento sumaríssimo trabalhista353. 

Admite-se, entretanto, o litisconsórcio. Enquanto que não é admissível a reconvenção, 

sendo possível o pedido contraposto, por aplicação analógica do art. 31 da Lei n. 9.099/95. 

Comunga dessa mesma opinião Gérson Marques354 ao dizer que o pedido contraposto, também 

chamado de reconvenção indireta, é compatível com o Processo do Trabalho, devendo ser 

formulado na própria contestação e apreciado pela mesma sentença que julgará a reclamação 

trabalhista. 

Percebe-se que as grandes transformações do direito do trabalho e os novos rumos da 

justiça trabalhista, impulsionado pela EC n. 45/04, exigem que a justiça do trabalho tenha um 

                                                           
351 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Processo do trabalho. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 139-

141. 
352 MARQUES, Gérson. Processo do trabalho anotado. São Paulo: RT, 2001. p. 328. 
353 SILVA, José Antônio Ribeiro de Oliveira. Questões relevantes do procedimento sumaríssimo: 100 perguntas 

e respostas. São Paulo: LTr, 2000. p. 61. 
354 MARQUES, Gérson. Processo do trabalho anotado. São Paulo: RT, 2001. p. 320. 
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processo mais ágil, visando dar efetividade ao direito e garantir o acesso real e positivo do 

trabalhador à justiça. Schiavi355 afirma que o procedimento sumaríssimo vem apresentando 

bons resultados, principalmente na fase de conhecimento, muito embora na execução não tenha 

havido nenhuma previsão legal a respeito destinada a imprimir maior celeridade para as causas 

que tramitam por este rito.  

 

5.2.3 Do rito ordinário 

 

O procedimento ordinário, nos dissídios individuais do trabalho, encontra-se 

disciplinado pelas Seções I e II, Capítulo III, Título X (Do Processo Judiciário do Trabalho) da 

CLT356. As Seções I e II tratam da forma da reclamação trabalhista e da notificação, bem como 

da audiência de instrução e julgamento analisados a seguir. 

O procedimento ordinário dos dissídios individuais, no processo trabalhista, está 

regulado, de forma esparsa entre o art. 763 e o art. 852 da CLT, muito embora, somente a partir 

do art. 837 seja regulamentado de forma mais específica. As reclamatórias trabalhistas que se 

submetem ao rito ordinário são as de valores que ultrapassem 40 (quarenta) salários mínimos, 

na data de seu ajuizamento. Esse procedimento permite um maior conhecimento do caso em 

tela e é utilizado para situações de maior complexidade. 

Até 1970, o rito ordinário era o único previsto na CLT e objetivando imprimir 

celeridade a este procedimento, o legislador estabelece a concentração dos atos processuais. 

Segundo o disposto no art. 843 da CLT, as ações propostas perante a Justiça do Trabalho 

deveriam ser resolvidas em uma única audiência, que seria de conciliação, instrução e 

julgamento. 

No entanto, a praxe acabou por consagrar um outro procedimento, e esse é que tem 

prevalecido. A experiência demonstrou que a celeridade idealizada pelo legislador era 

inalcançável. Primeiro, porque as realizações das audiências demandariam um enorme tempo, 

tanto para a resposta do réu, como para a impugnação de documentos, produção das provas 

orais e prolação da sentença; segundo, porque a qualidade técnica das contestações e 

impugnações seria muito mais apurada, se para tanto os advogados tivessem o devido tempo. 

Nos casos complexos, independentemente do conhecimento e competência dos advogados, as 

partes poderiam ser lesionadas em seus direitos, mormente em face do princípio da presunção 

                                                           
355 SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho de acordo com o novo CPC. 9ª ed. São Paulo: 

Ltr, 2015. p. 825. 
356 CAIRO JR, José. Curso de direito processual do trabalho. Salvador: JusPodvim, 2014. p. 338. 
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de verdade para os fatos não impugnados especificamente (art. 341 do CPC), pois nas 

manifestações orais, feitas de afogadilho, sempre se corre o risco de omissões ou enganos. 

Nesse rito, há a possibilidade de citação por edital; há a possibilidade de demandar 

contra os entes da Administração Pública direta; e o número de testemunhas é de no máximo 3 

(três) para cada parte. Pode ainda o pedido ser genérico, se não puder aferir o valor da 

postulação. Sendo assim, o procedimento ordinário trabalhista está dividido em três partes 

fundamentais: audiência inicial e de conciliação, audiência de instrução e audiência de 

julgamento. 

Na audiência inicial de conciliação deverão comparecer as partes, sendo que o 

reclamado deverá estar munido de sua defesa escrita e dos documentos que a instruem. Caso 

não tenha defesa escrita, poderá apresentá-la oralmente, em até 20 (vinte) minutos, mesmo 

porque essa é a previsão legal (art. 847 da CLT). Contudo, na prática o que se verifica é, na 

generalidade dos casos, apresentação de defesa escrita. Aberta a audiência o juiz deverá propor 

a conciliação (art. 846 da CLT). Conciliando-se às partes, será lavrado o respectivo termo, onde 

constará valor, prazo e demais condições para seu cumprimento. Não sendo possível a 

conciliação entre as partes, o juiz abrirá prazo para o autor manifestar-se sobre a contestação, 

num prazo hábil, geralmente de 10 (dez) dias, bem como já intimará as partes para a audiência 

de instrução. 

Por sua vez, na audiência de instrução, as partes não necessitam apresentar com 

antecedência rol de testemunhas (CLT, art. 825). Também, nesta audiência deverão comparecer 

as partes, sob pena de confissão quanto à matéria de fato, em razão da ausência de depoimento 

pessoal, bem como as testemunhas, sob pena de preclusão. Nessa ocasião, prestarão depoimento 

as partes e as testemunhas, sendo estas de no máximo 3 (três) para cada parte, com exceção dos 

Inquéritos para Apuração de Falta Grave que se admitem até seis testemunhas para cada parte. 

Reclamante e reclamado podem requerer, também, a produção de prova pericial. Pode 

acontecer da audiência de instrução ser suspensa por qualquer motivo, como por exemplo, o 

cumprimento de uma carta precatória para oitiva de testemunha, neste caso será designada uma 

audiência chamada de encerramento, que, em verdade, nada mais é que a continuação e 

conclusão da instrução. Encerrada a instrução, as partes poderão apresentar suas razões finais 

em memorais, pelo prazo máximo de 10 (dez) minutos cada um, muito embora seja comum que 

as razão finais sejam remissivas ou orais. O juiz deverá, então, mais uma vez renovar a proposta 

de conciliação (CLT, art. 850). Não sendo essa obtida, designará a data para a audiência de 

julgamento. 
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Por fim, a audiência de julgamento, que na verdade, não exige a presença das partes, 

vez que representa mais que uma audiência, na verdade, é um prazo que o juiz fixa para proferir 

sua decisão e publicação da sentença, do qual as partes ficam desde logo intimadas nos termos 

da Súmula 197 do TST. 

Tendo em vista o princípio da concentração de atos em audiência357 e o princípio da 

celeridade processual, têm-se designado audiências unas, nas quais se concentram todos os atos 

da audiência, quais sejam a conciliação, instrução e julgamento, esse último em raríssimos 

casos, sendo a prática mais comum a concentração dos procedimentos de conciliação e 

instrução, designando-se data para julgamento da ação, como mencionado acima. 

 

5.3 ATOS, TERMOS E PRAZOS NA SEARA LABORAL  

 

O estudo da duração razoável do processo na justiça do trabalho perpassa a análise dos 

atos, termos e prazos, desenvolvimentos nos procedimentos e ritos, por isso, lança-se mão dos 

dispositivos estabelecidos no Código de Processo Civil, por ser aplicável supletiva e 

subsidiariamente ao processo do trabalho, na CLT, nas OJ´s e Súmulas do TST, além da 

doutrina e jurisprudência atinente à temática. 

O Código de Processo Civil disciplina os atos processuais nos artigos 188 a 293, 

enquanto que a CLT, de forma sistemática, trata dos atos, termos e prazos processuais nos 

artigos 770 a 782. Sabe-se que o CPC/2015 aplica-se supletiva e subsidiariamente ao processo 

do trabalho, todavia, a Instrução Normativa nº 39/2016 do TST decidiu que não se aplica ao 

processo do trabalho em razão de inexistência de omissão ou por incompatibilidade, o art. 190 

e parágrafo único (negociação processual) e o art. 219 (contagem de prazos em dias úteis), sob 

o argumento de preservação da celeridade e da duração razoável do processo. 

Os atos processuais são subespécies dos atos jurídicos, que por sua vez, são espécies 

de fatos jurídicos. Os atos processuais decorrem da participação da vontade humana no 

processo, criando, modificando ou extinguindo direitos358. Nesse sentido, Carlos Henrique 

Bezerra Leite diz que “os atos processuais são os acontecimentos voluntários que ocorrem no 

processo e dependem de manifestações dos sujeitos do processo. [...] podem ser unilaterais, 

como a petição inicial, ou bilaterais, como a suspensão consensual do processo (art. 313, 

                                                           
357 “Decorre da aplicação conjunta de vários princípios procedimentais destinados a regulamentar e orientar a 

apuração de provas e a decisão judicial em uma única audiência”. LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de 

direito processual do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 93. No código de processo civil está regulamentado 

nos arts. 334, 357 e 357, enquanto que a CLT aborda explicitamente nos arts. 849 e 852-C. 
358  MALTA, Christóvão Piragibe Tostes. Prática do processo trabalhista. São Paulo: LTr, 1996. 
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II/CPC)”359. Assim, é possível entender que o ato praticado, voluntariamente, por iniciativa de 

qualquer sujeito do processo, e que produza efeito jurídico, denomina-se ato processual. 

Sendo o processo um caminhar adiante e cujo ponto culminante é a sentença (no 

processo de conhecimento) ou a satisfação do credor (no processo ou fase de execução), seria 

ilógico que os atos processuais não tivessem de observar determinadas regras quanto ao tempo, 

pois isso desaguaria na perpetuação da lide, colocando em risco a paz social e a própria 

segurança da atividade jurisdicional do Estado. Portanto, “o prazo processual corresponde ao 

lapso de tempo para prática ou abstinência do ato processual”, tendo-se em vista que há um 

tempo certo para a prática do ato processual, razão pela qual a Súmula 434 do TST (cancelada 

pela Res. TST 198/2015) considerava extemporâneo o recurso interposto antes da publicação 

do acórdão. Nesse mesmo sentido, o art. 218, §4º, do CPC, dispõe que será considerado 

“tempestivo ato praticado antes do temo inicial do prazo”. 

Os atos processuais não exigem forma especial, asseverando o art. 771 da CLT que 

“poderão ser escritos a tinta, datilografados ou a carimbo”. Por sua vez, o art. 770 da CLT diz 

que os atos processuais serão públicos, salvo quando o contrário for determinado pelo interesse 

público, como exemplo da publicidade, as audiências são realizadas a portas abertas. Diz ainda 

a lei que os atos serão realizados nos dias úteis das 6h às 20 horas, no entanto, esse comando 

legal comporta exceções, como é o caso da penhora, que havendo autorização expressa do juiz, 

poderá ser realizada em domingo ou feriado. 

Enquanto isso, termo pode ser o indicador do início ou do fim de um prazo como 

também o registro gráfico de um ato nos autos. A ata das audiências é um exemplo de termo 

processual. Já o prazo é o lapso de tempo dentro do qual um ato processual pode ser praticado. 

Os prazos podem ser divididos em legais, judiciais, convencionais, dilatórios, peremptórios (ver 

art. 775 da CLT) e preclusivos. Os prazos, salvo disposição de lei contrária, contam-se 

conforme o caso, a partir da data da publicação ou do recebimento da notificação. O dia do 

início do prazo não se conta, mas o de seu término sim. Logo, o dia seguinte ao do início do 

prazo denomina-se início da contagem do prazo, desde que seja dia útil360. No processo 

trabalhista também há prazos diferenciados para a Administração Pública direta, autárquica e 

fundacional. 

                                                           
359 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 438. 
360  Súmula 1 do TST (intimação na sexta-feira). Súmula 262 do TST (intimação no sábado). Súmula 16 do TST 

(presume-se recebida a notificação 48 horas após a sua postagem). 
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É importante considerar que no período de 20 de dezembro a 6 de janeiro, ocorre o 

recesso na Justiça do Trabalho (art. 62, I, da Lei n. 5.010/66), de modo que neste período os 

prazos não são contados. De igual modo o TST entende que o recesso forense e as férias 

coletivas dos Ministros do TST (art. 183, §1º, do RITST) suspendem os prazos recursais. (S. 

262, II) 

No processo do trabalho, a citação, que recebe o nome genérico de notificação, é feita 

nos termos do art. 841 da CLT, para que o réu possa comparecer à audiência de conciliação, 

instrução e julgamento, que será a primeira desimpedida, depois de cinco dias. A notificação 

será feita via postal361 e tem o condão de citar o réu e, ao mesmo tempo, intimá-lo para 

comparecer à audiência e nela apresentar sua defesa. A notificação poderá ser recebida por 

qualquer pessoa362 presente no endereço correto do réu, informado pelo autor, 

independentemente de ser representante legal ou procurador legalmente autorizado do réu, vez 

que, é do destinatário o ônus de provar a irregularidade da citação nos termos da Súmula 16 do 

TST. É importante frisar que entre a data do recebimento da notificação e a realização da 

audiência devem existir (5) cinco dias, sob pena de nulidade. Para a Administração Pública, o 

prazo será de 20 (vinte) dias. 

Já as intimações que são os atos pelos quais se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo (art. 269/CPC) aplica-se ao processo do trabalho, muito embora sejam 

feitas, em regra, pelo correio, muito embora, o art. 270 do CPC determine que as intimações 

devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.  

É possível também no processo civil a intimação e ou citação por meio de carta 

precatória, depois de cumprida a carta, esta será devolvida ao juízo de origem, no prazo de 10 

(dez) dias, independentemente de traslado, sendo que as partes deverão pagar as custas 

correspondentes (art. 268/CPC). A notificação e ou intimação na sistemática trabalhista também 

podem ser realizadas por meio de Carta Precatória, mas o procedimento e os prazos são 

diversos. 

Para facilitar a compreensão dos principais atos e prazos desenvolvidos no processo 

do trabalho, adota-se a tabela abaixo, para demonstrar exemplificativamente esta correlação. É 

importante frisar que os referidos prazos deverão ser computados em dias úteis conforme 

preconiza o art. 775 da CLT, alterado pela Lei n. 13.467/2017. 

                                                           
361 Também poderá ser feita por Mandado via Oficial de Justiça, por Edital, mas nunca por hora certa. 
362 Todavia há casos em que a lei determina a citação pessoal do réu, isto é, via mandado e por meio de oficial de 

justiça. É o que ocorre, por exemplo, com a citação dos entes da Administração Pública direta. O art. 880 da CLT 

prevê uma situação de citação pessoal, é o que ocorre quando é requerida a execução. No entanto, a doutrina e a 

jurisprudência diverge desse entendimento ao afirmar que a referida citação não é pessoal.   
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TABELA DE ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS 

ATO PROCESSUAL DISPOSITIVO 

LEGAL 

PRAZO 

Razões finais Art. 850 da CLT 10 minutos 

Defesa Art. 847 da CLT 20 minutos 

Prazo máximo de duração da audiência, salvo 

quando houver matéria urgente 

Art. 813 da CLT 5 horas 

Pedido de revisão do valor da causa Art. 2º, §1º da Lei n. 

5.584/70 

48 horas 

Prazo para designação da audiência para 

julgamento da exceção de suspeição 

Art. 802 da CLT 48 horas 

Presunção de recebimento da notificação 

inicial 

Súmula 16 do TST 48 horas 

Para o devedor pagar a dívida ou nomear 

bens à penhora 

Art. 880 da CLT 48 horas 

Contestação à exceção de incompetência Art. 800 da CLT 5 dias 

Embargos declaratórios Art. 897-A da CLT 5 dias 

Embargos à execução, salvo para a 

Administração Pública 

Art. 884 da CLT 5 dias 

Apresentação dos originais quando for 

juntada cópia em fax 

Art. 2º da Lei n. 

9.800/99 

5 dias 

Manifestação das partes, sucessivamente, 

sobre o laudo pericial no rito sumaríssimo 

Art. 852-H, § 6º, da CLT 5 dias 

Prazo mínimo para que seja designada a 

audiência inicial 

Art. 841 da CLT 5 dias 

Impugnação à sentença de liquidação pelo 

credor trabalhista e previdenciário 

Art. 884 da CLT 5 dias 

Recursos Trabalhistas Art. 6º da Lei n. 

5.584/70 

8 dias 

Impugnação dos cálculos de liquidação pelas 

partes e pela União 

Art. 879, §3º, da CLT 10 dias 

Recurso Extraordinário Art. 26 da Lei n. 

8.038/90 

15 dias 

Apreciação da reclamação no rito 

sumaríssimo 

Art. 852-B, III, da CLT 15 dias 

Prazo mínimo para que seja designada 

audiência inicial em demandas contra a 

Administração Pública 

Art. 1º, II, do DL nº 

779/69 

20 dias 

Embargos à execução pela Fazenda Pública Art. 4º da MP 2.180-

35/2001 

Art. 1º-B, da Lei n. 

9.494/97 

30 dias 

Penalidade aplicada ao reclamante que der 

causa a dois arquivamentos seguidos 

Art. 732 da CLT 6 meses 

Fonte: Adaptado de (CAIRO JR, 2014, p. 287) 

Como corolário do princípio da duração razoável do processo, os presidentes da 

República, do STF, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados firmaram um pacto para um 
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Judiciário célere e republicano. Dentre os mecanismos utilizados para pôr em prática o referido 

Pacto, foi atribuído o “regime de prioridade” para a tramitação e aprovação do Projeto de Lei 

n. 5.828-C, o qual foi convertido na Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do 

processo judicial, altera dispositivos do CPC e dá outras providências. 

No âmbito da Justiça do Trabalho, o TST editou a IN n. 30/2007, regulamentando a 

Lei n. 11.419/2006. Além desse, existem outros atos normativos que dispõem sobre processo 

judicial eletrônico na Justiça do Trabalho, a saber: Ato Conjunto TST/CSJT n. 15/2008; Ato 

Conjunto TST/CSJT n. 20/2009; Ato SEJUD/GP n. 342/2010; Ato Conjunto TST/CSJT n. 

10/2010; Ato Conjunto TST/CSJT n. 21/2010; Resolução CSJT n. 136/2014.   

O §1º do art. 1º da Lei n. 11.419/2006 dispõe que é uma faculdade dos jurisdicionados 

a utilização do processo judicial eletrônico, todavia, o art. 12 da Resolução CSJT n. 120/2013 

instituiu o Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT, passou a tornar 

obrigatório o PJe nas unidades judiciárias que adotaram exclusivamente tal sistema, tendo sido 

revogada expressamente pela Resolução CSJT n. 136/2014. Não obstante, a Resolução CNJ n. 

185/2013 prevê a implantação do PJe em todo o Poder Judiciário brasileiro até 2018. 

Os atos processuais por meio eletrônico, inclusive a transmissão das peças processuais 

e a comunicação de atos, tais como a citação, intimação, notificação etc., serão considerados 

realizados no dia e hora do seu envio ao sistema do órgão judiciário respectivo, cabendo a este 

fornecer protocolo eletrônico do recebimento do ato (parágrafo único do art. 3º da Lei n. 

11.419/2006). De modo que se a petição eletrônica for enviada para atender a prazo processual, 

será considerada tempestiva quando transmitida até as 24 (vinte e quatro) horas de seu último 

dia. 

O art. 4º da Lei n. 11.419/2006 prevê a criação de um Diário de Justiça eletrônico que 

será disponibilizado pela internet e cujas publicações serão consideradas oficiais, substituindo 

e dispensando quaisquer outras publicações, salvo, é claro, aquelas que dizem respeito a 

comunicações pessoais de atos processuais previstos em lei. Consideram-se realizadas as 

publicações no DEJT no primeiro dia útil seguinte ao da sua disponibilização no Diário da 

Justiça eletrônico, iniciando-se os prazos processuais no primeiro dia útil que se seguir. 

As intimações (art. 5º), as citações (art. 6º), as cartas (art. 7º), serão realizadas por meio 

eletrônico. 

Vantagens do PJe363: 

                                                           
363 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/sistemas/processo-judicial-eletronico-pje/o-

sistema>. Acesso em: 14 dez. 2012 apud LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do 

trabalho. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 472. 
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 Extinção de atividades antes existentes e desnecessárias em um cenário de 

processo eletrônico (juntada de petições, baixa de agravos de instrumento, juntadas de decisões 

proferidas por Cortes especiais ou pelo STF); 

 Supressão da própria necessidade de formação de autos de agravo em razão da 

disponibilidade inerente do processo eletrônico; 

 Eliminação da necessidade de contagens e prestação de informações gerenciais 

para órgãos de controle (corregedorias e conselhos); 

 O computador passa a realizar tarefas repetitivas antes executadas por pessoas, 

tais como contagem de prazos processuais e prescricionais; 

 Deslocamento da força de trabalho dedicada às atividades suprimidas para as 

remanescentes, aumentando a força de trabalho na área afim; 

 Execução de tarefas de forma paralela ou simultânea por várias pessoas. 

 

Segundo o CNJ364, para se entender a vantagem do PJe, basta “imaginar o Judiciário 

como um veículo que tem que transportar uma carga de um ponto a outro. A carga seria a 

decisão judicial, o motor, os magistrados e servidores; e o tempo e o combustível, o custo do 

processo judicial. Em um processo tradicional, o Judiciário seria um caminhão pesado, gastando 

mais combustível e levando mais tempo para chegar ao destino porque seu motor tem que 

mover, além da carga útil, a carga do próprio caminhão. No processo eletrônico, o Judiciário 

seria um veículo de passeio, com um motor mais leve, que consegue levar a carga ao destino 

mais rápido e com um custo menor”. 

A partir das experiências relatadas por cada Seccional, a Ordem dos Advogados do 

Brasil - OAB365 apontou os cinco maiores obstáculos à implantação do processo eletrônico: a 

infraestrutura deficiente de Internet; dificuldades de acessibilidade; problemas nos sistemas de 

processo eletrônico; necessidade de melhorias na utilização do sistema; e a falta de unificação 

dos sistemas de processo eletrônico. Todavia, concorda que o PJe garante o funcionamento 

ininterrupto da prestação jurisdicional durante 24 horas do dia e 7 dias por semana. 

Para que se tenha uma opinião sobre as vantagens e desvantagens do PJe é fundamental 

conhecer suas principais características. Soares366, em sua pesquisa, afirma que o processo 

                                                           
364 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 472. 
365 Disponível em: < http://www.oab.org.br/noticia/25217/oab-aponta-os-cinco-maiores-problemas-do-processo-

judicial-eletronico> Acesso em: 18 jun. 2017. 
366 SOARES, Tainy de Araújo. Processo judicial eletrônico e sua implantação no Poder Judiciário 

brasileiro. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 17, n. 3307, 21 jul. 2012. Disponível 

em: <https://jus.com.br/artigos/22247>. Acesso em: 17 jun. 2017. 
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eletrônico possui as seguintes características, quais sejam: a publicidade, a velocidade, a 

comodidade, a facilidade de acesso às informações, a diminuição do contato pessoal, a 

automação das rotinas e das decisões judiciais, a digitalização dos autos, a preocupação com a 

segurança e autenticidade dos dados processuais, reconhecimento da validade das provas 

digitais, surgimento de um nova categoria de excluídos processuais. 

O processo judicial eletrônico pode contribuir para a padronização dos atos de 

movimentação do processo, como despachos de expediente, prática de atos de procedimento, 

supressão de atos inúteis, com economia dos atos processuais e simplificação do procedimento, 

além da preservação do processo por maior lapso de tempo. 

Como bem adverte Gustavo Filipe Barbosa Garcia367 cabe ressaltar, no entanto, que 

essa informatização do processo, por si só, não é apta a solucionar todos os problemas e desafios 

enfrentados para que se alcancem os ideais de efetividade e a celeridade da tutela jurisdicional, 

objetivos esses de maior complexidade, envolvendo questões de diversas ordens, inclusive 

materiais, orçamentárias, humanas e até mesmo culturais. 

A fim de oferecer maior embasamento as discussões apresentadas, deve-se identificar 

a realidade da justiça do trabalho no país, a partir dos dados coletados e fornecidos pelos 

tribunais regionais do trabalho, conforme será apresentado a seguir. 

 

5.4 DADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - ANUÁRIO DA JUSTIÇA DO CNJ ANO 2016 

 

O presente trabalho objetiva analisar a duração razoável do processo no âmbito da 

justiça trabalho, para tanto, faz-se necessário recorrer a dados oficiais, afim de oferecer maior 

credibilidade às discussões apresentadas e apresentar números concretos da realidade do 

processo trabalhista em todo país, por isso, lançou-se mão do anuário da justiça de 2016 

elaborado e divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), notadamente, o capítulo 

relacionado à Justiça do Trabalho. 

É importante frisar ainda que o referido anuário foi elaborado com base nos dados 

informados por cada um dos Tribunais Regionais do Trabalho (TRT´s). Além disso, os dados 

correspondem às informações coletadas no ano de 2015, vez que o anuário 2017 cuja fonte de 

dados é o ano de 2016 ainda não foi oficialmente divulgado pelo CNJ.  

A princípio a pesquisa apresenta informações sobre o tempo médio de tramitação dos 

processos, separados da seguinte forma: a) da distribuição do processo até a sentença; b) da 

                                                           
367 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito processual do trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 

p. 227. 
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distribuição do processo até a sua baixa e; c) para os processos pendentes, da distribuição até o 

final do período de apuração (31/12/2015). Cumpre observar que os valores estão apresentados 

em anos368, com um dígito decimal, ou seja, 1,5 ano representa 1 ano e 6 meses. 

Conforme mencionado pelo CNJ, em seu Anuário da Justiça 2016, é importante ter em 

mente as limitações metodológicas ainda existentes, por isso, este relatório trata da média como 

medida estatística para representar o tempo. Apesar de extremamente útil, ela é limitada, pois 

resume em uma única métrica os resultados de informações que sabe-se ser extremamente 

heterogêneas, vez que para adequada análise de tempo, seria necessário estudar curvas de 

sobrevivência, agrupando os processos semelhantes, segundo as classes e os assuntos. Tais 

dados ainda não estão disponíveis, e são complexos para serem obtidos, mas o CNJ, por meio 

do Selo Justiça em Números, está trabalhando no aperfeiçoamento do Sistema de Estatística do 

Poder Judiciário, e planeja obter as informações necessárias para produção de estudos mais 

aprofundados sobre o tempo de tramitação processual369. 

O CNJ justifica ainda que a divisão da aferição do tempo do processo por fases 

processuais faz sentido na medida em que os marcos temporais usados para os cálculos são bem 

claros. Assim, na apuração do tempo médio dos processos até a sentença de mérito, sabe‑se 

exatamente quando o processo começa (protocolo) e qual o termo final de apuração (última 

sentença proferida). Importante esclarecer que a apuração dos tempos médios se deu pela 

avaliação da duração em cada fase ou instância. 

O diagrama apresentado na Figura 5.7370 demonstra o tempo em cada uma das fases e 

instâncias na Justiça do Trabalho. Pode‑se verificar que são muitas as variáveis que interferem 

neste tipo de análise. É importante que o leitor tenha em mente que nem todos os processos 

seguem a mesma história, e, portanto, os tempos não podem ser simplesmente somados. Por 

exemplo, alguns casos ingressam no primeiro grau e lá mesmo são finalizados. Outros, recorrem 

até a última instância possível. 

                                                           
368 Por ser a primeira coleta de dados relativa ao tempo do processo, alguns tribunais não encaminharam as 

informações ao CNJ, o que justifica a presença de alguns vazios nos gráficos que serão apresentados a seguir. 
369 JUSTIÇA EM NÚMEROS 2016: ano-base 2015. Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2016. 
370 Figura retirada do Anuário da Justiça 2016 do CNJ. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-

acoes/pj-justica-em-numeros 
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FONTE: Anuário da Justiça 2016 – CNJ 

 

Da simples análise da figura apresentada acima é possível perceber que o tempo médio 

de tramitação processual na justiça do trabalho varia entre os órgãos de primeira e segunda 

instância, bem como entre as fases de conhecimento e execução, sendo esta última responsável 

pela maior demora na tramitação do processo. 

A Justiça do Trabalho, que apresenta, historicamente, taxas de congestionamento 

baixas e índices de atendimento à demanda elevados se comparados aos verificados nos demais 

ramos de justiça, é reconhecida como um aparato ágil e eficiente. O reflexo de um rito 

processual historicamente voltado para as soluções consensuais dos conflitos, já sentido no 

índice de conciliação371, faz‑se presente novamente na apuração do tempo do processo na 

Justiça do Trabalho. 

No intuito de apurar o tempo efetivamente despendido no 1º grau de jurisdição, fez‑se 

o cálculo do lapso decorrido entre o protocolo e o primeiro movimento de baixa do processo 

em cada fase. Também aqui, verifica‑se desproporção entre os processos da fase de 

conhecimento e de execução, o que é esperado, já que a baixa do conhecimento é caracterizada, 

                                                           
371 O índice de conciliação ficou em pouco menos de 25,3%, sendo as soluções consensuais de conflitos bastante 

mais comuns no 1º grau de jurisdição do que nas fases recursais, assim como as iniciativas de composição entre 

as partes tendem a ter maior sucesso na fase de conhecimento do que na fase de execução. Na fase de conhecimento 

de 1º grau, o índice atinge 40%. O referido índice merece destaque, especialmente se comparado com o apurado 

nos demais ramos de justiça. A menor variedade dos objetos das ações e um rito processual mais célere e 

prioritariamente voltado para a solução consensual de litígios podem explicar os bons resultados percebidos neste 

particular. 
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inclusive, pela entrada no processo na execução, ao passo que a baixa na execução somente 

ocorre quando de fato o jurisdicionado tem seu conflito solucionado perante a justiça372. 

 

FONTE: Anuário da Justiça 2016 – CNJ 

 

De acordo com o observado no Gráfico 5.67373, o tempo de baixa, na execução, é maior 

que o tempo médio de sentença na mesma fase, indicando a ocorrência de entraves em 

atividades adjacentes ao exercício da jurisdição propriamente dito, como, por exemplo, o tempo 

dispendido nos setores responsáveis pela realização de cálculos judiciais e para certificação de 

leilões e hastas públicas. 

Mais uma vez o gráfico apresentado demonstra que a maior parte do tempo de duração 

do processo concentra-se na fase da execução, de modo que a baixa do processo demora mais 

do que a sentença na fase de execução. Além disso, a demora é atribuída a ações e setores 

específicos, como o setor de cálculos judiciais e a certificação de hastas e leilões públicos, os 

quais necessitam de bastante atenção e cuidado para ser efetivado de forma correta, afim de 

evitar danos futuros às partes envolvidas. 

Nesse sentido, o CNJ apresenta um gráfico com o tempo médio de tramitação dos 

processos baixados no 1º grau, tanto na fase de conhecimento quanto na execução: 

                                                           
372 JUSTIÇA EM NÚMEROS 2016: ano-base 2015. Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2016. 
373 Figura retirada do Anuário da Justiça 2016 do CNJ. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-

acoes/pj-justica-em-numeros 
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FONTE: Anuário da Justiça 2016 – CNJ 

 

O CNJ entende que além do diagnóstico do tempo até a sentença e até a baixa, faz‑se 

necessário computar o tempo de duração daqueles processos que ainda estão pendentes de 

baixa, para os quais o termo final de cálculo foi 31 de dezembro de 2015. 

Na Justiça do Trabalho, diferentemente do que ocorre na Justiça Estadual, o tempo 

médio do processo pendente não difere significativamente do tempo médio de sentença ou de 

baixa no processo de conhecimento, o que indica a alta rotatividade dos feitos. Em outras 

palavras, o processo de conhecimento na Justiça do Trabalho fica pendente somente durante o 

tempo necessário para que seja sentenciado e baixado, não havendo margem para a formação 

de grandes acervos. 

O quadro se inverte drasticamente quando considerados os processos de execução no 

qual o tempo dos processos pendentes supera os tempos de sentença e baixa, indicando a 

predominância dos casos mais antigos. Em outras palavras, se a grande maioria dos processos 

pendentes fosse formada por casos de execução recém instaurados, o tempo médio dos 

pendentes seria invariavelmente menor do que o tempo médio dos processos baixados ou 

sentenciados. 
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Isto indica, assim como sinalizado acima, que os processos de execução que são 

resolvidos são mais recentes que os processos que se encontram pendentes, demonstrando que 

o gargalo da execução se deve a um acervo de processos antigos onde não se conseguiu efetivar 

a execução, por motivos diversos. 

FONTE: Anuário da Justiça 2016 – CNJ 

 

A Justiça do Trabalho, composta por 24 tribunais e 1.570 varas, recebeu, apenas no 

ano de 2015, um total de aproximadamente 4 milhões de processos. O número de casos novos 

vem crescendo historicamente, muito embora a elevação, especialmente nos três últimos anos, 

tenha sido discreta se comparada com o número de processos baixados. Mesmo com essa 

estabilização do número de casos novos e com aumento progressivo no total de processos 

baixados, a taxa de congestionamento subiu no último ano de 52% para 54%, o que significa 

que, de cada 100 processos que tramitaram na Justiça do Trabalho durante o ano de 2015, cerca 

de 46 foram baixados374. 

Apesar da demonstrada capacidade de responder ao pequeno aumento do número de 

casos novos, a estrutura continua crescendo com uma despesa que alcança aproximadamente 

R$ 16,5 bilhões, o que representa um crescimento de 4,9% em relação ao ano de 2014, e de 

9,0% no período 2009‑2015. As despesas com recursos humanos representam 

                                                           
374 JUSTIÇA EM NÚMEROS 2016: ano-base 2015. Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2016. 
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aproximadamente 92% do gasto total da Justiça do Trabalho, estas despesas aumentaram cerca 

de 3% em relação ao último ano e 8% no período 2009‑20155. Cerca de 28% das despesas 

ocorreram no 2º grau, 52% no 1º grau e 20% na área administrativa. A força de trabalho é de 

3.600 magistrados, o que representa um crescimento acumulado de 20,5% desde 2009, 41.747 

servidores e 14.946 trabalhadores auxiliares, o que também significa acréscimo de 15,4% e 

66% no período, respectivamente375. 

A produtividade da Justiça do Trabalho é relativamente alta e vem crescendo ano após 

ano, totalizando no ano de 2015 quase 4,3 milhões de baixas e 4,2 milhões de sentenças. Ao 

correlacionar tal informação com os 3.332 magistrados em atividade jurisdicional, obtém-se 

uma média anual de 1.279 processos baixados ao ano e de 1.261 sentenças, o que equivale a 

mais de 5 processos baixados e sentenças proferidas por dia. Ainda assim, os juízes e os 

desembargadores foram capazes de melhorar no Índice de Produtividade dos Magistrados 

(IPM), o qual registrou aumento de 3% no último ano e 22% no último septênio. É importante, 

todavia, uma análise mais detalhada dos processos na fase de execução, pois, apesar de 

comporem 42% do acervo processual (2,1 milhões sob o total de 5 milhões de processos), a 

produtividade dos magistrados nesta fase equivale a aproximadamente um terço da 

produtividade aferida na fase de conhecimento (978 baixados por magistrado no conhecimento 

em relação a 327 baixados por magistrado na execução)376. 

Quanto ao tempo do processo judicial, foi possível perceber uma certa homogeneidade 

entre o tempo de sua instauração e sentença e o tempo necessário para a baixa dos autos. Chama 

atenção, quanto ao dado, a disparidade do tempo do processo pendente no conhecimento e na 

execução. Enquanto na fase de conhecimento o tempo médio para julgamento dos processos 

pendentes não difere muito do tempo da sentença ou baixa, na fase de execução, o tempo médio 

do processo pendente é bastante maior do que os outros dois índices de medição temporal. 

Com isso, pode‑se afirmar que, enquanto no conhecimento, o processo trabalhista dura 

praticamente o tempo necessário para prolação da sentença, sem maiores impactos de processos 

antigos no dado apurado; no processo de execução, o impacto dos processos que integram o 

estoque no tempo médio dos pendentes é sentido de maneira mais marcante. 

Assim, ainda que na Justiça do Trabalho a execução se realize de ofício, o que agiliza 

o início da fase executiva, os problemas sentidos com maior pesar nos outros ramos de justiça 

acabam por, em alguma medida, se reproduzir também na Justiça do Trabalho. 

 

                                                           
375 JUSTIÇA EM NÚMEROS 2016: ano-base 2015. Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2016. 
376 JUSTIÇA EM NÚMEROS 2016: ano-base 2015. Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2016. 
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5.5 ALTERNATIVAS PARA A GARANTIA DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO 

 

A razoável duração do processo nos termos analisados no presente trabalho não é 

garantida no âmbito da justiça do trabalho, principalmente, na fase de execução, conforme 

dados apresentados e analisados. Mesmo assim, o poder judiciário no âmbito trabalhista 

apresenta maior celeridade no trâmite processual, especialmente, na fase de conhecimento, 

tanto no primeiro quanto no segundo grau. 

Todavia, a presente pesquisa objetiva analisar a duração razoável do processo 

trabalhista, enquanto direito fundamental do trabalhador, em face do caráter alimentar e 

essencial ao ser humano das verbas pleiteadas. Para tanto, o judiciário precisa desenvolver 

mecanismos eficazes que sejam capazes de garantir a duração razoável dos processos na justiça 

do trabalho, envolvendo todas as partes e auxiliares da justiça, na busca pela concretização 

desse direito fundamental.  

Para José Rogério Cruz e Tucci377 existem três tipos de mecanismos bem definidos 

que objetivam erradicar ou, pelo menos, minimizar os efeitos deletérios produzidos pela 

prestação jurisdicional serôdia. São eles: a) mecanismos endoprocessuais de repressão à 

chicana; b) mecanismos de aceleração do processo; e c) mecanismos (jurisdicionais) de controle 

externo da lentidão. 

a) Os mecanismos endoprocessuais de repressão à chicana: as modernas legislações 

processuais consagram o dever das partes de agirem com lealdade, veracidade e cooperação 

com o juiz na tarefa de realizar o direito por meio do processo. Também consagram sanções 

que têm por escopo reprimir manobras insidiosas que visam retardar a tutela jurisdicional378. 

b) Os mecanismos de aceleração do processo – o denominado princípio da aceleração 

ou da celeridade procedimental se destina a informar a sucessão temporal dos atos processuais, 

mediante uma combinação racional das regras de preclusão, eventualidade e concentração, 

obtendo-se considerável economia de tempo379. 

Reportando-se à doutrina de Andrea Proto Pisani380, Cruz e Tucci indica os três 

motivos que justificam a prática da técnica procedimental destinada a diminuir a duração do 

processo, mediante a adoção da denominada tutela sumária: 

                                                           
377 CRUZ e TUCCI, José Rogério. Tempo e processo: uma análise empírica das repercussões do tempo na 

fenomenologia processual (civil e penal). São Paulo: RT, 1997, p. 123-142. 
378 Nos termos dos arts. 77 a 81 do CPC, aplicados subsidiariamente ao Processo do Trabalho. 
379 CRUZ e TUCCI, op. cit., p. 125. 
380 PISANI, Andrea Proto. In: Appunti sulla somaria – i processi speciali. In: Studi offerti a Virgilio Andrioli dai 

suoi allievi. Napole: Jovene, 1979, p. 322.  
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1º) o de evitar (às partes e à administração da justiça) o custo do processo de cognição 

plenária quando este não é presumivelmente justificado por uma contestação plausível: esta 

categoria engloba os títulos executivos extrajudiciais, o procedimento monitório, etc.; 

2º) o de assegurar efetividade da tutela jurisdicional nas situações de vantagens, que, 

tendo conteúdo e/ou função (exclusiva ou prevalente) não patrimonial, sofreriam dano 

irreparável decorrente do longo tempo necessário para o desfecho da demanda plenária: esta 

compreende a tutela sumária antecipatória cautelar e não cautelar determinada por razoes de 

urgência; e 

3º) o de evitar o abuso do direito de defesa pelo réu (mediante o emprego dos 

instrumentos de garantia previstos no procedimento ordinário do processo de conhecimento), 

que, também, produziria dano irreparável ao demandante derivado da inerente duração da 

causa: esta encerra as medidas cautelares conservativas e a condenação com reserva de 

exceções381. 

c) mecanismos (jurisdicionais) de controle externo de lentidão – sustenta Cruz e 

Tucci382 que esse controle deve ser constante e rigoroso, avaliado a partir da “interpretação 

segura das ‘dilações indevidas’”, considerando-se a complexidade do assunto, o 

comportamento dos litigantes e de seus procuradores e a atuação do órgão jurisdicional. 

Quanto aos meios processuais destinados à aceleração do processo, José Roberto 

Freire Pimenta leciona que a aplicabilidade dos mecanismos previstos nos artigos 294, 300, 311 

e 356 do CPC, destinados à tutela provisória e de urgência de direitos trabalhistas é 

absolutamente pacífica na doutrina383. E essa aplicabilidade é possível tanto nas obrigações de 

pagar quanto naquelas de fazer ou de não fazer384.  

Com o objetivo de garantir ao titular do direito a plena eficácia da sentença, no caso 

de uma futura execução, o legislador ordinário instituiu, como um dos efeitos da sentença, a 

hipoteca judiciária, com previsão no art. 495 do CPC. À luz do art. 769 da CLT, a hipoteca 

                                                           
381 CRUZ e TUCCI, José Rogério. Tempo e processo: uma análise empírica das repercussões do tempo na 

fenomenologia processual (civil e penal). São Paulo: RT, 1997, p. 125-126. 
382 CRUZ e TUCCI, José Rogério. Tempo e processo: uma análise empírica das repercussões do tempo na 

fenomenologia processual (civil e penal). São Paulo: RT, 1997, p. 139. 
383 MARLLET, Estêvão. Antecipação da tutela no processo do trabalho. São Paulo: LTr, 1998, p. 26-27. 

DALAZEN, João Oreste. Aspectos da tutela antecipatória de mérito no processo trabalhista brasileiro. São Paulo: 

Revista LTr, n. 07, jul/1997, vol. 61, p. 875-880. PINTO, José Augusto Rodrigues. A modernização do CPC e 

o processo do trabalho. São Paulo: LTr, 1996, p. 92-94. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. In: Antecipação da 

tutela no processo do trabalho. Processo do trabalho – estudos em homenagem ao Professor José Augusto 

Rodrigues Pinto. São Paulo: LTr, 1997, p. 131. VIANA, Márcio Túlio; RENAULT, Luiz Otávio Linhares 

(Coords.). Antecipação da tutela. In: O que há de novo no processo do trabalho. São Paulo: LTr, 1997, p. 87. 
384 PIMENTA, José Roberto Freire. Tutelas de urgência no processo do trabalho: o potencial transformador das 

relações trabalhistas das reformas do CPC brasileiro. In: PIMENTA, José Roberto Freire. et al. (Coord.). Direito 

do trabalho: evolução, crise, perspectivas. São Paulo: LTr, 2004, p. 370-373. 



108 
 

judiciária é, portanto, perfeitamente aplicável ao Direito Processual do Trabalho. A CLT é 

omissa quanto ao tema e o referido instituto é perfeitamente compatível com os princípios e 

normas laborais. 

De igual modo pode ocorrer o protesto judicial. Medida que, aliás, harmoniza-se com 

o princípio constitucional da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII). 

Ressalte-se que a Lei n. 9.492, de 10 de setembro de 1997, de aplicação subsidiária ao processo 

do trabalho, a teor do art. 769/CLT – e que define a competência, regulamenta os serviços 

concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências -, 

estabelece, em seu art. 1º, que protesto é o ato formal e solene por meio do qual se comprova o 

não pagamento de uma obrigação que teve origem em títulos e outros documentos385. 

Nesse mesmo sentido, o art. 517 do CPC/2015 assegura o direito de levar a protesto a 

sentença transitada em julgado.  Diante disso, é forçoso concluir que o protesto de sentença 

trabalhista é possível, uma vez que vai ao encontro dos princípios que regem o Processo do 

Trabalho, em consonância com a finalidade da execução trabalhista, que é a satisfação do 

crédito do empregado386. 

Max Weber citado por Leal387 conjecturou sobre a figura de um “direito processual 

irracional”, ou seja, “sentenças com base no talento, sensibilidade, clarividência, 

magnanimidade, bom senso do juiz ou numa revelação pelo rito (magicismo). Como arte 

infalível de ‘fazer justiça’ rápida (instantânea)”. Entretanto, técnicas irracionais não passam de 

amontoado de atos baseados puramente na experimentação praxista, sem qualquer reflexão 

quanto a outros elementos que não a relação causa-efeito388. Enquanto que as técnicas racionais, 

por sua vez, destinam-se à operacionalização e aplicabilidade de teorias389.  

Nesse contexto, defende-se que as técnicas racionais sejam alternativas ao judiciário 

trabalhista, na condução dos procedimentos, afim de garantir uma duração razoável do 

processo, a começar pelas sumarização do procedimento e sumarização de cognição. Técnicas 

de sumarização da cognição são hipóteses normativas que limitam o rol de matérias que podem 

                                                           
385 BRASIL, Lei n. 9.492, de 10 de setembro de 1997. 
386 RAMOS, Brasilino Santos. Razoável duração do processo e efetividade da tutela dos direitos fundamentais 

do trabalhador. São Paulo: LTr, 2012, p. 200. 
387 LEAL, Rosemiro Pereira. Processo e hermenêutica constitucional a partir do Estado de Direito Democrático. 

In: LEAL, Rosemiro Pereira (Coord.). Estudos continuados de teoria do processo. 4ª ed. Porto Alegre: Síntese, 

2001, v. 2, p. 222. 
388 REIS, Marcelo Terra. Tempestividade da prestação jurisdicional como direito fundamental. In: TEIXEIRA, 

Anderson Vichinkeski; LONGO, Luís Antonio. A constitucionalização do direito. Porto Alegre: Sérgio Antonio 

Fabris, 2008, p. 4. 
389 BOSQUE, Wagner Mendonça. Princípio da razoável duração do processo: aplicabilidade e operacionalidade 

no direito processual democrático. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015, p. 74. 
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ser arguidas em defesa (sumarização da cognição vertical390) ou que preveem a possibilidade 

de o órgão jurisdicional emitir provimentos com base em juízos de probabilidade (sumarização 

da cognição longitudinal).  

A ordinariedade no procedimento jurisdicional brasileiro busca assegurar o tempo-

espaço necessário ao exercício da discursividade que legitime a cognição jurisdicional. 

Contudo, sobretudo em razão de sua estrutura, constituída de fases bem-definidas (postulatória, 

sanatória, instrutória e decisória) que reclamam obediência ao tempo assinalado na norma para 

seu regular percurso, tem sido apontada por parte da doutrina como responsável pelo estigma 

da morosidade que recai sobre a função jurisdicional do Estado, vez que supervalorizaria a 

“segurança jurídica” deixando, no entanto, de atender a “efetividade da tutela jurisdicional”391.  

Por sua vez, as técnicas de sumarização do procedimento visam suprimir ou justapor 

(concentrar) as fases que compõem a estrutura do modelo procedimental ordinário, sem 

prejuízo da atividade cognitiva e das garantias fundamentais dos litigantes. É o que ocorre com 

o julgamento conforme o estado do processo nos termos dos artigos 354 e 355 do CPC/2015) 

Subsumem-se nesse quadro, por exemplo, a tutela antecipada, o procedimento 

sumário, o procedimento monitório, as providências preliminares, o julgamento antecipado da 

lide, o julgamento “antecipadíssimo” da lide (art. 332/CPC), unificação dos procedimentos de 

conhecimento e execução através do “´processo sincrético”, e, especificamente quanto aos 

recursos, o julgamento monocrático pelo relator, etc. 

Técnica de sumarização procedimental que existe em nosso sistema, conquanto de 

forma excepcional, consiste na retirada do efeito suspensivo dos recursos de apelação para 

permitir a execução provisória das sentenças392. Tavares393 afirma que a regra geral de execução 

provisória da sentença é técnica de aceleração procedimental que não se choca com as garantias 

constitucionais do processo, sendo, portanto, bem-vinda.  

Por sua vez, acredita-se que as técnicas de sumarização da cognição ofende a direitos 

fundamentais do processo por ocasionar cerceamento do espaço discursivo. É bem verdade que 

o objetivo destas técnicas é de diminuir o espaço-tempo da cognição, com o intuito de imprimir 

maior celeridade e garantir a duração razoável do processo, no entanto, não há que se falar em 

                                                           
390 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Curso de processo civil. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2003, v. I, p. 115-116. 
391 BOSQUE, Wagner Mendonça. Princípio da razoável duração do processo: aplicabilidade e operacionalidade 

no direito processual democrático. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015, p. 75. 
392 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme. Manual de processo de conhecimento. 3. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 520. 
393  TAVARES, Fernando Horta. Tempo e processo. In: TAVARES, Fernando Horta (Coord.). Urgência de tutela 

– processo cautelar e tutela antecipada: reflexões sobre a efetividade do processo no Estado democrático de 

direito. Curitiba: Juruá, 2008, p. 116. 
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cerceamento do espaço discursivo, vez que as hipóteses autorizadoras da sumarização são 

taxativas e não violam nenhum direito fundamental tampouco processual. 

A operacionalização do conteúdo da norma deve ser feita de forma a impedir qualquer 

possibilidade de restrição à atuação das partes e dos advogados, observando-se os demais 

princípios do Devido Processo394.  

Bosque395 defende ainda o desenvolvimento de uma técnica de isonomização entre 

Estado e o cidadão. Para o autor, o princípio constitucional da isonomia, basilar do Estado de 

Direito Democrático, assegura igualdade de tratamento entre todos, sem distinções de qualquer 

natureza (art. 5º, caput, da CF/88). De modo que, por manifesta incompatibilidade, as regras 

infraconstitucionais que dispensam ao Estado e a seus órgãos tratamento privilegiado, por 

eufemismo denominadas “prerrogativas do Poder Público”, não foram recepcionadas pela 

vigente ordem constitucional. 

Não há mais campo propício para se defender, como se vem fazendo há muitos anos, 

a supremacia da vontade do Estado nas relações jurídicas em que ele se torna parte. A força do 

caráter público desse liame não permite acentuar um flexionamento mais intenso em favor do 

Estado. Há de se criar mecanismos processuais que se compatibilizem com o valor que hoje é 

atribuído à cidadania e que assegurem a plena aplicação do princípio da igualdade, mesmo 

sendo o Estado uma das partes litigantes396.  

De igual modo, Rosemiro Pereira Leal397 também entende ser incompatível a 

supremacia estatalista e o regime democrático. E afirma serem inconstitucionais as previsões 

legais que atribuem tratamento diferenciado ao Estado quando comparados com o indivíduo, 

como acontece no caso dos recursos, da retirada do efeito suspensivo automático do recurso de 

apelação, reexame necessário, prazos em dobro, precatório, etc.  

Outra alternativa disponível capaz de promover a duração razoável do processo é uso 

adequado da tecnologia da informação (TI). Nesse diapasão, a Lei Federal nº 11.419, de 

19.12.2006, que dispõe sobre a informatização da prática de atos processuais, tem duplo 

objetivo, conforme consta de sua exposição de motivos: conferir maior celeridade ao 

procedimento e modernizar os órgãos jurisdicionais brasileiros.  

                                                           
394 MADEIRA, Dhenis Cruz. Processo eletrônico e cognição no Direito democrático. Revista dialética de direito 

processual, São Paulo, n. 55, out. 2007, p. 50. 
395 BOSQUE, Wagner Mendonça. Princípio da razoável duração do processo: aplicabilidade e operacionalidade 

no direito processual democrático. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015, p. 77. 
396 DELGADO, José Augusto. Execução contra a fazenda pública. Cadernos do Centro de Estudos Judiciários, 

Brasília, v. 5, 1994, p. 42. 
397 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. 6. ed. São Paulo: IOB-Thomson, 2005, p. 52. 
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Acredita-se também que as políticas estruturais de gestão, a governança judicial 

brasileira, as políticas processuais e as reformas legislativas estão umbilicalmente relacionadas 

– no que diz respeito ao julgamento em tempo razoável – ao preceito constitucional insculpido 

no art. 5º, inciso LXXVIII (parte final), ou seja, ao fornecimento de “meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação” (processual). Referidos meios não devem se limitar àquelas 

condições estabelecidas no art. 93 da Constituição Federal, mas, também, além dos 

indispensáveis recursos humanos, materiais e tecnológicos (com a utilização de técnicas de 

racionalização e simplificação de procedimentos), às necessárias alterações na legislação 

processual, com o objetivo de reduzir atos processuais desnecessários – entre eles o excessivo 

números de recursos – e que só contribuem para o retardamento e o maior custo do processo, a 

insatisfação do jurisdicionado e o descrédito do Poder Judiciário. 

Entre os mecanismos destinados à garantia da razoável duração e efetividade do 

processo merecem destaque a instituição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT), a implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe), e os esforços desenvolvidos pelo 

Poder Judiciário nas Semanas da Conciliação e da Execução. 

É interessante ponderar que as alternativas aqui apresentadas não correspondem às 

únicas capazes de oferecer capacidade resolutiva à questão da “demora” na prestação 

jurisdicional, vez que as mesmas não foram testadas empírica ou cientificamente, mas 

representam mecanismos concretos capazes de assegurar diminuição e controle das dilações 

indevidas, promovendo maior celeridade ao cumprimento dos prazos processuais. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Considerando todas as discussões apresentadas ao longo da presente dissertação, que 

teve como foco o estudo da duração razoável do processo na justiça do trabalho, algumas 

conclusões podem ser destacadas acerca desta problemática. De início, o caráter eminentemente 

pedagógico deste estudo, vez que seus objetivos foram alcançados, a começar pela abordagem 

constitucional da duração razoável do processo no âmbito da justiça do trabalho. 

Em um primeiro momento, é de suma importância registrar que uma das causas da 

morosidade do judiciário está diretamente relacionada à busca excessiva pela prestação 

jurisdicional, confirmando a ideia de que a sociedade brasileira é litigiosa e conflitante e por 

isso recorre ao processo adversarial como solução para suas querelas e litígios, quando, na 

maioria das vezes, poderiam ser resolvidas entre as partes, sem a intervenção do Estado-Juiz, 

notadamente, por meio dos meios alternativos de soluções de conflitos, dentre eles, a mediação, 

a conciliação e a arbitragem. 

Todavia, a sociedade contemporânea apesar de ter desenvolvido a cultura 

judicializante, percebeu que o juiz não possui as características supremas e imediatas que se 

esperava, principalmente, porque não há pronto atendimento, vez que a quantidade de 

serventuários, auxiliares e juízes na condução das lides instauradas em todo o território 

brasileiro não atende às necessidades desaa sociedade. 

Como visto, a definição e a caracterização do tempo necessário à duração do processo 

ainda não foram concretizadas, pairando sobre elas discussões doutrinárias e jurisprudenciais, 

notadamente, àquelas que tentam associar a rapidez do processo ao tempo cronológico, sem 

considerar a duração razoável do processo como princípio e direito fundamental. 

A morosidade das demandas judiciais tornou-se o pivô central da “desconfiança” e 

descredibilidade dos jurisdicionados para com a função jurisdicional. Nesse sentido, pode-se 

afirmar que o que se mostra necessário é a assimilação teórica da necessidade de atuação da 

jurisdição em consonância com a disciplina principiológica do processo, entendido este como 

garantidor dos direitos fundamentais, porque em assim não ocorrendo, o exercício dessa 

atividade não terá qualquer comprometimento com a democracia ou deve a jurisdição, portanto, 

ser processualizada e exercida sob o comando do processo. 

Quando se defende a processualização da atividade jurisdicional estar-se a afirmar que 

os princípios balizadores da jurisdição, tais como, o devido processo legal, ampla defesa, 

contraditório, duração razoável do processo, celeridade, eficiência, precisam ser observados e 

garantidos, aos jurisdicionais, sempre, que buscarem à jurisdição. 
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Não há dúvida quanto ao cabimento de interpretação teleológica, que estende a 

incidência do direito à duração razoável para a esfera de procedimento que têm reflexos 

restritivos ou agressivos à dignidade como referido anteriormente.  

Para melhor compreensão, a pesquisa recorreu ao estudo do processo constitucional 

em alguns países da América Latina, analisando a legislação que regulamenta o direito à 

jurisdição célere, econômica, com duração razoável e eficiente, com fito de identificar 

alternativas a serem implementadas no ordenamento jurídico brasileiro. 

A análise começa pela Argentina, onde o princípio da economia processual determina 

que o processo deve ser abreviado e simplificado, evitando sua prolongação injustificada. 

Percebe-se que a principal preocupação do legislador é com a demora na prestação jurisdicional, 

sem que haja qualquer justificativa para tanto e, quando houver, que seja relevante, muito 

embora, nenhuma justificativa deva ser utilizada para prolongar a efetividade da prestação 

jurisdicional. 

Já no Chile, a reforma judicial separou as atribuições judiciais das atribuições 

administrativas, de modo que para cada tribunal, existe o perfil do administrador, o qual é 

responsável pelos procedimentos judiciais, planejamento, metas, orçamentos, recursos 

humanos. Enquanto isso, no Brasil, o magistrado acumula ambas as funções - judicial e 

administrativa, além de outras, o que acaba por justificar o acúmulo de demanda e a demora na 

prestação jurisdicional.  

Percebe-se que, na Colômbia, além da responsabilização civil, administrativa e penal 

das partes e dos juízes, há previsão de que os dispêndios necessários à realização de atos 

processuais poderão ser custeados pelo próprio juiz, caso fique provado que a diligência deixou 

de ser cumprida a tempo por culpa do magistrado. Essa medida, a princípio parece arbitrária, 

muito embora, seja um meio coercitivo de submeter o juiz à lei, advertindo-lhe que, em caso de 

culpa, ele também poderá ser punido.    

Merece a devida ponderação, outra característica importante dos processos civis 

colombianos, vez que a tramitação dos autos dá-se, por no máximo duas instâncias, além disso, 

o fato de estar tramitando na segunda instância em regra não impede que se dê cumprimento à 

decisão de primeira instância, sendo vedada a transferência da propriedade de bens e valores 

antes do julgamento do recurso. Ressalvado ainda que todos os processos cujo valor da causa 

seja inferior a 15 salários mínimos não estão sujeitos a qualquer recurso.    

Já na Bolívia, caso os juízes não possam pronunciar a sentença dentro dos prazos 

estabelecidos em lei, esses deverão comunicar o fato à Suprema Corte, sob o risco de serem 
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responsabilizados e sofrerem as sanções legais impostas pelo CPC boliviano, inclusive, na 

esfera civil, por perdas e danos, e na esfera penal. 

Nesse diapasão, é forçoso concluir que não é o processo que se mostra moroso, mas 

morosa é a atividade essencial e monopolizada do Estado denominada jurisdição, até porque, 

normalmente, as partes cumprem os prazos que lhes são impostos, a fim de se lhes afastar a 

inexorável preclusão temporal, que é a perda do direito à prática do ato processual pelo decurso 

do prazo. Os órgãos jurisdicionais do Estado brasileiro é que, sistemática e ilicitamente, não 

cumprem os prazos que o ordenamento jurídico lhes determina para a prática dos atos 

jurisdicionais no processo, sem que nada aconteça aos agentes públicos julgadores. Tem-se, 

então, nesses casos habituais, atividade estatal desempenhada com afronta e manifestos ao 

princípio da eficiência e ao princípio da legalidade, ambos acolhidos na estruturação do Estado 

Democrático de Direito. 

Pode-se concluir, ainda, que os países com baixo desempenho do Judiciário revelam 

também que possuem um baixo índice de desenvolvimento humano, financeiro e social. Por 

isso, é necessário avançar em todos os níveis e talvez, assim, avance também no Judiciário e 

nas suas práticas. Essa constatação poderia ter explicações histórico-culturais, uma vez que os 

países tipicamente latinos da Europa como Itália, Espanha e Portugal também revelam 

indicadores significativamente acima da média do continente. 

É possível perceber que os países latino-americanos vêm uniformizando seu 

entendimento na busca pela celeridade e economia processual, objetivando desenvolver um 

processo com duração razoável, e por essa razão, defende-se e espera-se que o Brasil promova 

os devidos ajustes em sua legislação, acompanhando a evolução do entendimento legal, 

doutrinário e jurisprudencial de outros países. 

O estudo da principiologia constitucional é fundamental para chegar-se a conclusões 

mais esclarecedoras sobre a razoável duração do processo; por essa razão, foram abordados 

alguns princípios constitucionais que guardam relação direta com o objeto desta pesquisa, 

notadamente, aqueles que poderão colidir numa demanda judicial, tais como: o devido 

processo, a ampla defesa e o contraditório.  

Nessa conjectura, os operadores da teoria constitucionalista, ao preconizarem a 

efetividade dos direitos humanos fundamentais pela garantia de um processo e jurisdição com 

conteúdos fixados na plataforma constitucional, mas que, por outro lado, são assegurados pela 

atividade tutelar dos decisores e não pela própria norma (princípio da reserva legal), parecem 

enveredar nos marcos hermenêuticos do Estado Social de Direito.  
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Noutra banda, surge uma proposta Neoinstitucionalista, ou seja, um conjunto 

principiológico de direitos fundamentais constitucionalizados. É nessa perspectiva que o 

processo, enquanto instituição jurídica, ao lado do Estado, do povo, da cidadania e da soberania 

popular, contém princípios próprios definidos nas garantias do contraditório, da ampla defesa, 

da isonomia, sem os quais não poder-se-ia teorizá-lo em parâmetros modernos de direito-

garantia fundamental elevado à plataforma constitucional. 

Nas democracias plenas, nenhuma conduta pode ser exigida do cidadão se este não for 

efetivamente o criador da normatividade positivada por meio do devido processo legislativo. E 

se o processo democrático de legiferação se atrela à soberania popular, exsurge a titularidade 

inalienável do povo em construir, modificar ou descontruir o ordenamento jurídico, sem 

coerções de quaisquer espécies, senão a do melhor argumento, porque em nível de direito 

democrático, surgindo, então, a tensão entre facticidade e validade do Direito.  

Logo, conclui-se que o princípio da razoável duração opera-se dentro do processo, 

entendendo-o como direito-garantia constitucionalizado, uma vez que a “duração” deve ser 

interpretação como marcos de começo e fim, do que resulta sua vinculação com o conceito de 

prazo, que é o tempo demarcado para a prática do ato jurídico-processual. 

Assim, o direito fundamental à duração razoável do processo não é um mero acessório 

da efetividade processual, tampouco o é o direito ao contraditório e a ampla defesa, assim como 

outros princípios constitucionais processuais. Todos eles fazem parte do que se diz por processo 

justo, um princípio que agrega todos os valores constitucionais ligados ao processo e que 

somente se concretiza, quase como uma ficção jurídica, se todos esses valores principiológicos 

processuais constitucionais forem respeitados. 

Assim, pode-se dizer que uma decisão só é justa quando é formal e materialmente 

justa. A questão temporal coloca-se quanto à forma da decisão (decisão formalmente justa). 

Uma decisão justa não pode ter o açodamento e a irreflexão, incompatíveis com a atividade 

jurisdicional, tampouco pode ter a morosidade destrutiva da efetividade da jurisdição. Dessa 

forma, percebe-se que o direito a um processo em tempo razoável é um direito correlato ao 

direito ao devido processo ou ao processo justo e equitativo, por isso, defende-se a perspectiva 

aristotélica de justiça como uma mediania. 

No Brasil, atualmente, a duração razoável do processo está inserta no art. 5º, 

LVXXVIII, da Constituição Federal de 1988 que trata dos direitos e garantias fundamentais. 

Com efeito, sua natureza jurídica não há de ser outra senão um direito fundamental. Trata-se de 

verdadeiro direito subjetivo público, autônomo, de índole constitucional. Mesmo assim, há uma 

diferença entre duração razoável e o descumprimento dos prazos processuais. Tanto os 
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Tribunais Constitucionais dos países europeus como o Tribunal Europeu de Direitos Humanos 

(TEDH) adotaram o entendimento de que o mero descumprimento dos prazos não configura 

por si só violação à garantia fundamental do processo em tempo razoável.  

Com base nos critérios objetivos assinalados pela jurisprudência do TEDH, é possível 

perceber que o Estado brasileiro precisa evoluir bastante neste ínterim para que, de fato e de 

direito, os jurisdicionados tenham acesso a um processo nos ditames da razoável duração, vez 

que conforme exposto a razoabilidade é um direito público subjetivo, por isso, torna-se exigível 

em face da sua aplicabilidade imediata e do seu caráter prestacional.  

Quanto aos critérios para avaliar a razoabilidade da duração do processo, inicialmente, 

partiu-se da premissa de que esta análise precisa ser feita em cada caso concreto, não sendo 

possível uma formulação de regra abstrata e genérica sobre o tema. Além do que, defende-se 

que, a análise da razoabilidade tanto pode se dar quando o processo estiver findo ou quando 

este estiver em curso, ainda que a situação de retardo venha a ser recuperada.  

O sistema processual brasileiro defende que, nas ocasiões em que se depara com a 

expressão “prazo razoável”, incumbe-se ao magistrado a tarefa de quantificar a razoabilidade 

de tais prazos, cabendo ao juiz o poder diretivo do processo e a condução de todos os atos 

necessários à sua efetividade, garantindo ao juiz certa liberdade no exercício da função 

jurisdicional ao interpretar e aplicar o direito. 

Muito embora, no paradigma do Estado Democrático de Direito, a razoabilidade não 

pode ser lançada como instrumento de substituição do conteúdo da lei pela vontade do julgador 

ou do intérprete. Se o Direito é linguagem, não é pela narrativa judiciarizante daqueles que, por 

escolha axiológica ou personalíssima, arrogam-se habilitados a delinear os contornos de um 

direito fundamental. 

O trabalhou apresentou os critérios adotados pelo Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos (TEDH), além de outros critérios objetivos apresentados pela doutrina e, por isso, 

chegou-se à conclusão de que é necessário o estabelecimento de critérios objetivos quanto à 

duração do processo, não podendo o juiz exercer livre e subjetivamente essa definição, já que 

o próprio Código de Processo Civil, possibilita a cooperação e colaboração das partes, inclusive, 

em relação aos prazos processuais. 

O estudo identificou também as principais causas da intempestividade do Poder 

Judiciário, tais como o vasto e complexo sistema recursal, a má remuneração dos servidores, a 

falta de juízes para o número de habitantes, culpa da vontade política como se dá nas situações 

elencadas pelo art. 932, III e IV do CPC/2015, em que as partes interpõem recursos 

manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmulas, 
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Acórdãos ou Jurisprudências das Cortes Superiores, a crise da demanda, isto é, a 

preponderância do individualismo, o abandono das práticas comunitárias, a insuficiência dos 

mecanismos de representação política, a complexidade e a diversidade sociais contribuem, em 

grau variável, para o quadro. 

Por fim, a pesquisa concluiu que dos modelos de processo desenvolvidos no 

ordenamento jurídico brasileiro, o cooperativo está em voga e merece destaque como 

mecanismo eficaz para a diminuição da duração do processo, visto que as partes, inclusive o 

juiz e seus auxiliares, devem colaborar uns com os outros na busca pela solução mais justa e 

adequada para o litígio, atuando com o fito de garantir os direitos constitucionais do processo 

e preservar seu desenvolvimento dentro de um prazo razoável. 

Nesse sentido, o estudo apresentou as peculiaridades do processo trabalhista, como 

seus diferentes tipos de ritos, suas características e sua correlação com os prazos processuais. 

Além disso, analisou os atos, termos e prazos, bem como as principais diferenças existentes 

entre este e o processo civil, perfilhando o processo informatizado. Além disso, foram 

apresentados dados estatísticos, gráficos e tabelas do ano de 2015, coletados pelos Tribunais 

Regionais do Trabalho e pelo Tribunal Superior do Trabalho que, por sua vez, foram 

processados e disponibilizados pelo Conselho Nacional Justiça através do Anuário da Justiça 

referente ao ano de 2016, tendo-se em vista que os dados coletados em 2016 ainda não foram 

disponibilizados pelo CNJ. 

Restou evidenciado que em comparação com os outros ramos da justiça comum, a 

justiça do trabalho ainda oferece uma prestação jurisdicional mais célere, embora seja inferior 

quando comparada com as demandas desenvolvidas na justiça federal. Ficou evidente, ainda, 

que a fase de conhecimento, na justiça do trabalho, é mais rápida do que a fase de execução, 

muito embora, sempre cumpra as metas estabelecidas pelo CNJ, principalmente, na fase 

executiva. A justiça do trabalho precisa diminuir as elevadas taxas de congestionamento dos 

processos que se encontram na fase de execução, e diminuir também o tempo do processo nos 

tribunais, posto que estes também apresentam duração do processo além daquela desenvolvida 

durante a cognição do primeiro grau. 

A fim de colaborar com a problemática discutida e analisada, a pesquisa apesenta, a 

título exemplificativo, algumas alternativas a serem implementadas no ordenamento jurídico 

brasileiro, inclusive, na justiça do trabalho, que é o foco central deste trabalho, quais sejam: a) 

os mecanismos endoprocessuais, em que as partes devem agir com lealdade, veracidade e 

cooperação com o juiz na tarefa de realizar o direito por meio do processo, com base nos 

princípios da colaboração e da cooperação; sanções que têm por escopo reprimir manobras 
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insidiosas que visam retardar a tutela jurisdicional, como a aplicação de multa pelo 

descumprimento dos deveres legais, aplicação de multa por má-fé e assédio processual etc.; b) 

os mecanismos de aceleração do processo, correspondente à combinação racional das regras de 

preclusão, eventualidade e concentração, com o objetivo de obter considerável economia de 

tempo, evitando às partes e à administração da justiça, o custo do processo de cognição plenária 

quando este não é presumivelmente justificado por uma contestação plausível, assegurando 

efetividade da tutela jurisdicional nas situações de vantagens, que, tendo conteúdo e/ou função 

- exclusiva ou prevalente - não patrimonial, sofreriam dano irreparável decorrente do longo 

tempo necessário para o desfecho da demanda plenária, compreendendo a tutela sumária 

antecipatória cautelar e não cautelar determinada por razões de urgência; e, evitando o abuso 

do direito de defesa pelo réu, mediante o emprego dos instrumentos de garantia previstos no 

procedimento ordinário do processo de conhecimento, que, também, produziriam dano 

irreparável ao demandante derivado da inerente duração da causa, também chamadas de 

medidas cautelares conservativas e a condenação com reserva de exceções; c) os mecanismos 

jurisdicionais de controle externo de lentidão, considerando-se a complexidade do assunto, o 

comportamento dos litigantes e de seus procuradores e a atuação do órgão jurisdicional. 
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