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RESUMO: O presente trabalho parte da conceituação de celeridade processual e seu 

respectivo enquadramento normativo no artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, 

destacando o direito comparado em outros países, como Portugal, Itália, Alemanha, dentre 

outros. Aborda   sua origem nos direitos fundamentais da pessoa humana como forma de 

garantir o acesso a ordem jurídica justa, visto que uma decisão tardia se torna injusta. Por 

conseguinte, explica os dois tipos de morosidade presentes no Judiciário, qual sejam a 

morosidade necessária, que tem a finalidade de atingir os fins do processo e assegurar os 

direitos dos particulares que nele intervém; e a morosidade propriamente dita, aquela 

prejudicial, que fere o direito fundamental a uma decisão em prazo razoável. Foca que o ideal 

não é ter o rigor das sanções penais, e sim, sua real punição, na tentativa de combater a 

reincidência criminal e a impunidade. Desta forma, começa o estudo das causas da 

morosidade, tendo como principais a ineficiência do serviço, a excessiva duração do litígio, a 

profusão de recursos, o excesso de formalismo e a litigância de má-fé, destacando casos reais 

noticiados em jornais e revistas. Por fim, aponta os métodos de celeridade estabelecidos pelo 

Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça, encerrando o trabalho com as 

consequências da morosidade, qual sejam a instabilidade jurídica, gerando a impunidade e 

injustiça.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos fundamentais. Celeridade processual. Morosidade. 

Injustiça.  

 

INTRODUÇÃO 

O direito processual luta para implementar no âmbito judicial processos céleres e 

eficazes, aptos a defenderem e realizarem direito material com a plena eficácia e desejável 
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rapidez. Deste modo, o estudo realizado neste trabalho busca trazer a problemática da 

morosidade, abordando suas causas, consequências, e buscando as possíveis soluções para 

este mal dos tempos modernos.  

O Estado, a partir do momento que tirou do cidadão o poder da auto-tutela deveria 

ter meios céleres e eficazes para a solução de conflitos. Não é o que ocorre. O cidadão que 

procura a tutela estatal vê na justiça a esperança de que seu direito seja resguardado ou, no 

mínimo, indenizado pelo infrator. Com a morosidade, perde-se a confiança no sistema, o 

ofendido, além de ter que esperar longos e angustiosos anos para obter uma sentença, no final, 

o processo pode ter perdido o objeto, a razão de ser.  

A conceituação de celeridade está prevista no artigo 5º, inciso LXXIII, da 

Constituição Federal e sua origem justifica-se nos direitos fundamentais da pessoa humana 

como uma forma de garantir o acesso a ordem jurídica justa. Afinal, esta é a única proteção 

que tem o ofendido a seu favor, contra tantas outras do réu, como a prescrição e os recursos. 

Refletindo sobre este aspecto, pergunta-se: por que há uma proteção exagerada com 

relação ao réu, e por vezes, esquecem de dar a mesma proteção ao ofendido? Por que o réu 

tem tantas maneiras de burlar a lei e ainda continua sendo o alvo de mais proteção 

constitucional? Todos são unânimes em se insurgir contra aqueles que por ventura 

transgrediram algum direito constitucional do réu, mas, quando se trata do ofendido, aquele 

que sofreu, chorou, gritou de dor ao ver seu direito ferido, ninguém da voz nem vez. Por que? 

Os direitos não são os mesmo?  

A dignidade da pessoa humana deve ser igual para todos, tratando os desiguais na 

medida de suas desigualdades. Um homem de bem, portanto, não pode ter menos direitos 

resguardados que um assassino. A época da ditadura acabou. Não há tortura, não há pena de 

morte em nosso país. Os réus podem ser tratados como réus, e os ofendidos com tais. O que 

há, hoje, são papeis trocados entre os sujeitos. O réu, coitado, indefeso, tem sua pena prescrita 

ou cumprida pela metade. Pode fugir do país, vender seus bens, trocar de identidade e nunca 

mais ser encontrado. O ofendido, fica à mercê da justiça brasileira, morosa, injusta, impune, 

que além de ter seus direitos infringidos, não possui nenhuma garantia que será indenizado 

por tamanho sofrimento.  

 

 

 



1  A CELERIDADE PROCESSUAL NA ESTRUTURA JUDICIÁRIA BRASILEIRA 

1.1 Definição de celeridade processual 

 

Celeridade processual significa dar ao processo o tempo necessário para a solução do 

litígio, garantindo os princípios da ampla defesa e do segundo grau de jurisdição, dando 

solução ao caso concreto sem que este tempo comprometa o próprio direito tutelado da 

vítima, que anseia pela paz.  

O Princípio da Duração Razoável do Processo prima que o processo não pode ter 

dilações indevidas, devendo ter um tempo razoável para garantir o amplo direito de defesa. 

Como a positivação é nova, a doutrina busca subsídios na jurisprudência europeia em que o 

princípio existe há mais tempo. Segundo Wambier: 

 

A garantia da razoável duração do processo constitui desdobramento do princípio 

estabelecido no art. 5º, XXXV. É que, como a lei não pode excluir da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça ao 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. (WAMBIER, 2005, p. 26).  

 

A demora do processo é conquista histórica, era direito fundamental implícito no 

devido processo legal, com previsão expressa apenas nos tratados internacionais, como: Pacto 

de São José da Costa Rica, Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção 

Americana e Europeia de Direitos Humanos. Não tinha previsão expressa na Constituição 

Federal de 1988; foi incorporada após o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004. Desse 

modo, os parâmetros para se aferir a razoabilidade na duração do processo são a 

complexidade da causa, a estrutura do Poder Judiciário e o comportamento das partes. 

(BATISTA, 2010, p.54-55). 

Há de se reconhecer que o decurso do tempo é uma necessidade para atingir os fins 

do processo e para assegurar os direitos dos particulares que nele intervém. Neste caso, seria 

uma morosidade necessária, quando o tempo é destinado à organização do processo, ao 

transporte dentre diversos locais, à prática de atos processuais, resumidamente, a preparação e 

exercício da defesa pelas partes e à análise e decisão por parte das autoridades judiciárias.  



Quando um interesse jurídico-penal é violado ou posto em perigo pela prática de um 

crime, a sociedade em geral tem interesse na responsabilização criminal do agente e em 

especial, os titulares, quanto à reparação do dano, através da um pedido de indenização civil.  

Não se busca uma justiça punitiva no sentido pejorativo da palavra, mas a proteção 

dos interesses da sociedade, o desenvolvimento de uma justiça equilibrada no qual nem o 

autor, nem o réu sofram os efeitos lesivos que a pendência do processo criminal provoca.  

A tarefa do legislador processual, na atual quadra histórica, deve objetivar alcançar o 

equilíbrio das duas exigências contrapostas da rápida solução do litígio, tendente a trazer 

justiça o quanto antes, e o direito ao contraditório, assegurador da segurança jurídica e de uma 

maior qualidade dos julgados, buscando a prestação jurisdicional efetiva, parâmetro de 

democracia e de civilidade, essencial ao desenvolvimento do país. (COELHO, 2010, p.14). 

A prestação jurisdicional célere e efetiva depende do tripé de fatores, de que a nova 

norma processual é apenas um aspecto. Os outros dois são a ampliação da estrutura 

organizacional do Judiciário, que deve se guiar pelo planejamento, moralidade, transparência 

e eficiência; e a mudança cultural ou de valores, com a consciência de que a Justiça 

desacreditada e ineficiente não é boa para ninguém, ruim para a sociedade, péssima para as 

partes e seus procuradores. (COELHO, 2010, p.150). 

A morosidade no processo penal faz diminuir a certeza da aplicação do direito, pois 

atrasa e torna incerta a punição das condutas criminosas. O mau funcionamento da justiça 

penal constitui um abalo da segurança jurídica, existindo na sociedade de um sentimento de 

incerteza acerca das consequências da prática do delito.  

 

 1.2 Enquadramento normativo 

 

Em, 31 de dezembro de 2004, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 45, 

acrescentando ao artigo 5º da Constituição Federal o inciso LXXVII, in verbis: 

 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

... omissis... 



LXXVIII. a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

 

O direito à ordem jurídica justa não se limita apenas à possibilidade de ingresso em 

juízo, mas, também, compreende a observância das garantias constitucionais, respeitando uma 

duração razoável do processo.  

A idéia de celeridade tem sido uma preocupação constante, levando a projetos de 

reformas em âmbito civil e penal, à introdução e promoção de meios alternativos de resolução 

de litígios, como a conciliação e a arbitragem, bem como uma tentativa de modernização da 

organização e gestão dos sistemas judiciais, como o processo eletrônico introduzido pela Lei 

nº 11.419 de 2006.   

Segundo Flávio Beal, nos países chamados de Primeiro Mundo não há perfeição. 

Tanto nos países da Europa, quanto nos da América do Norte, a morosidade também existe. 

Citando suas palavras:  

 

“Embora nos faltem dados recentes, as estatísticas estrangeiras fazem sempre maior 

referência à morosidade dos tribunais e não do andamento processual na primeira 

instância., apesar desta também apresentar uma certa morosidade. E isso porque, no 

Primeiro Mundo, com uma relação folgada de habitantes por número de juízes, o 

primeiro grau não tem como deixar de ser rápido na prestação jurisdicional. O 

problema maior dos países ricos se concentra na segunda e terceira instancia, nos 

chamados tribunais de apelação e cortes de cassação. (...)” (BEAL, 2006, p. 117 e 

118)  

 

Oportuno lembrar que o Brasil é signatário do Pacto de San José de Costa Rica, que 

adquiriu eficácia internacional em 18/07/1978. O congresso Nacional, posteriormente, 

mediante o Dec. nº 27, de 26/05/1992, aprovou seu texto, sendo que o Governo de 25/09/1992 

depositou a respectiva Carta de Adesão à apontada Convenção. Com a ulterior publicação do 

Dec. Nº 678, o Pacto de San José foi promulgado e, finalmente, incorporado ao ordenamento 

jurídico brasileiro. (TUCCI, 2011). 

Assim traz a disposição normativa: 

 

“Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um 

prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, 

estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal 

formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de 

natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza” (art. 8º, 1). 



 

O estímulo a consciência dos povos acerca dos direitos do homem, a formulação de 

recomendações aos governos dos Estados-membros sobre medidas progressistas, o preparo de 

estudos e desempenho estão entre as funções principais da Convenção.  

Deste modo, chega-se à conclusão de que a morosidade processual está em todo 

lugar, não escolhendo países de primeiro, segundo ou terceiro mundo. Decorre de um defeito 

do judiciário, em que as causas, consequências e possíveis soluções ainda serão abordadas 

neste trabalho.   

 

1.3  Os Direitos Humanos e o acesso à Ordem Jurídica Justa 

 

A tramitação dos processos em um tempo adequado é acima de tudo um direito de 

dignidade, que impõe o respeito às carências de uma pessoa obrigada a passar pelo incômodo 

de servir-se da Jurisdição para o resguardo de uma posição jurídica. O direito deve ser 

respeitado não só pela necessidade de dar eficácia à decisão, mas por uma questão humana de 

consideração pelas inquietações – inclusive emocionais – que a expectativa de uma ação 

judicial pendente provocar.  

Na evolução histórica dos direitos fundamentais no Brasil identificamos as gerações 

de direitos referidas no processo histórico mundial de formação dos direitos fundamentais, 

desde o reconhecimento dos direitos individuais até o reconhecimento dos direitos de 

solidariedade na Constituição atual. (BREGA FILHO, 2002, p. 31)  

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou 

seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de novas 

liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de 

uma vez por todas, conforme defende Noberto Bobbio. (1995, p. 5). 

Kant já afirmava, no século XVIII, que o que diferenciava o ser humano dos demais 

seres da natureza era o fato de possuir dignidade. Dignidade é o fato de o ser humano não 

poder ser tratado como meio, como instrumento, como objeto. O ser humano é um fim em si 

mesmo. Essa concepção não aceita a utilização do ser humano como objeto, como 

instrumento para se atingir determinado fim. (KANT, 2002, p. 78) 



As definições de processo justo variam, porém, a essência é sempre a mesma. Há 

quem diga que deve haver efetividade e instrumentalidade da jurisdição; outros, uma sintonia 

entre os meios e resultados alcançados dentro do processo; talvez, alcançar a verdade real nas 

decisões; e ainda, realizar a justiça dentro da ordem jurídica. O livro “O que é Justiça”, Hans 

Kelsen, aborda que os homens devem obedecer ao Direito positivo porque se conforma com 

os princípios da moral. Os princípios morais que se referem às atividades humanas criadoras e 

aplicadoras de Direito constituem o ideal de justiça.(HANS, 2001, p. 252)  

Parte-se do pressuposto que o processo justo não é aquele que se encaixa na 

regularidade formal, mas sim aquele que respeita os parâmetros da norma constitucional e os 

valores da coletividade, desenvolvendo-se perante um juiz imparcial, com a garantia da ampla 

defesa e da celeridade.  

E, por isso, consoante orientação jurisprudencial da Corte Europeia dos Direitos do 

Homem, consolidada em 1987, no famoso caso Capuano, três critérios, segundo as 

circunstâncias de cada caso concreto, devem ser levados em consideração para ser apreciado o 

limite temporal razoável de duração de um determinado processo. Por via de consequência, 

somente será possível verificar a ocorrência de uma indevida dilação processual a partir da 

análise: (a) da complexidade do assunto; (b) do comportamento dos litigantes e de seus 

procuradores; e © da atuação do órgão jurisdicional. (TUCCI, 1997, p. 69) 

A garantia da celeridade processual já existe em nossa Constituição, mas a lentidão 

dos processos decorre de um mau funcionamento da estrutura judiciária, pois não é a lei que 

modifica tudo como mágica. O que falta é um suporte que materialize este direito, vez que se 

trata de um comando imperativo direcionado aos três poderes da República, englobando a 

administração pública e alcançando também o Ministério Público, o qual deve fiscalizar o 

andamento do processo para o fiel cumprimento da lei e dos objetivos da Constituição. 

Com a Emenda Constitucional 45/04, pode-se afirmar que foram realçadas as 

garantias já previstas no sistema, chamando a atenção da comunidade jurídica, e, sobretudo, 

dos tribunais, para a importância de se ter uma solução satisfatória do conflito num espaço de 

tempo tolerável para as partes interessadas.  

No entanto, deve haver um movimento reformista das causas reais de morosidade a 

todos perceptível pela carente estrutura física, humana e tecnológica dos órgãos, em grande 

parte nas instâncias ordinárias, (THEODORO, 1997, p. 56), pois não podemos considerar que 



o Poder Legislativo se desincumbiu da responsabilidade pela solução do problema com uma 

simples resposta abstrata na criação da EC 45/2004. 

 

2. CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DA MOROSIDADE 

 

2.1 Profusão de recursos e Litigância de má-fé 

 

No livro, “Tempo e Processo”, do autor José Rogério Cruz e Tucci, este faz uma 

menção cômica a respeito de um professor que gracejava dizendo que o advogado deveria 

sentir uma vontade imensa de exibir nos autos uma foto de bolo de aniversário, para 

comemorar, junto com o juiz, o transcurso de mais um ano sem ter-se chegado a uma 

sentença.  

Sobre isso, escreveu: 

 

Verifica-se, efetivamente, que em um número considerável de processos a espera do 

julgamento assemelha-se à expectativa, para alguns crentes, da chegada do Messias.  

E esse crucial problema tem se agravado, pelo menos em vários Estados brasileiros, 

especialmente na órbita do segundo grau de jurisdição.  

Desnecessário repetir que o fator tempo, que permeia a noção de processo judicial, 

constitui, desde há muito, a mola propulsora do principal motivo de crise da justiça. 

(1997, p. 15 e 16). 

 

Analisando apenas esta questão, já se percebe que embora as partes cumpram o seu 

dever de resposta em tempo hábil, o processo ainda vai ficar por muito tempo esperando 

parecer do Ministério Público, do Juiz e a publicação destes atos pelo escrivão de cartório. 

Infelizmente, estes três elementos, que trabalham juntos e são indispensáveis, por vezes, se 

aproveitam do acúmulo de processos para não cumprir suas metas diárias ou mensais.  

Não deve, no entanto, haver generalização de condutas, fazendo com que o erro de 

alguns prejudique uma maioria comprometida com seu trabalho. Pedro Madalena defende esta 

posição em uma crítica, abordando a produtividade controlada pelo processo eletrônico como 

um fator positivo: 

Em médio prazo, será possível estabelecer e adotar critério de padrão válido e justo 

de aferição da produtividade por meio de horas, e saber entre os magistrados quais 



são os mais operosos, a ponto de calar, com base técnica, muitos curiosos leigos que 

propagam levianamente que existem juízes que se ausentam injustificadamente da 

unidade judiciária em dia de expediente, que ministram aulas no horário do serviço 

forense, que se dedicam com exagero a participar de congressos, seminários, 

comissões, reuniões, cursos, inaugurações e de tantos outros eventos, sem posterior 

apresentação de relatório circunstanciado de aproveitamento de modo a provar 

benefício ao serviço judiciário. Por fim, dizem até que alguns juízes se dedicam 

durante o horário forense em campanhas e projetos que são próprios de outros 

organismos sociais do Poder Executivo e de instituições não governamentais, 

afastando-se, assim, de sua atividade exclusiva que é a de julgar as causas judiciais 

de sua competência, mesmo sabendo estar envolto num universo de processos 

judiciais pendentes. (Madalena, Pedro. 2008) 

 

Mas, este não é o único problema. A quantidade inexplicável de recursos também 

atrapalha o bom andamento processual. Segundo Flávio Beal, aprendemos nos bancos 

escolares da faculdade de direito que temos dois graus de jurisdição, mas na realidade, o 

nosso sistema judicial, como a maioria dos outros países, pois três graus de jurisdição, 

contando com os Tribunais Superiores, em que se discute desde o mérito até a sistemática do 

andamento processual.  

Todavia, com a grande variedade de recursos, há situações em que se verificam até 

seis graus de jurisdição. Seriam eles: Juízo Singular (1º grau); Câmara do Tribunal de Justiça 

ou Turma Regional Federal (2º grau); Grupo de Câmaras do Tribunal de Justiça ou do 

Tribunal Regional Federal (3º grau); Turma do Superior Tribunal de Justiça (4º grau), Seção 

do STJ – Tribunal Superior de Justiça e Turma do STF – Supremo Tribunal Federal (5º grau); 

e, por último, Corte Especial do STJ e Pleno do Supremo Tribunal Federal (6º grau). (BEAL, 

2006, p.139) 

É recente a discussão sobre a Proposta de Emenda Constitucional dos Recursos (PEC 

nº 15/2011), apresentada por Ricardo Ferraço (Senador/PMDB – ES), apoiado pelo Ministro 

Cezar Peluso (Presidente do Supremo Tribunal Federal). Esta, é mais uma tentativa de 

melhorar a celeridade no Judiciário, e será feita através da alteração dos artigos 102 e 105 da 

Constituição Federal de 1988. O recurso extraordinário e o especial serão transformados em 

ações rescisórias, permitindo, deste modo, a execução imediata das sentenças após a segunda 

instância.  

Ademais, pode-se citar também o requisito da repercussão geral para o recurso 

extraordinário. Outra forma muito eficaz de impedir que qualquer recurso suba para a 

instância superior, diminuindo o número de processos. De maneira geral, este instrumento 

inserido por meio da Emenda Constitucional nº 45 – a Reforma do Judiciário, tem como 



objetivo selecionar os recursos de acordo com a relevância jurídica,  econômica, social e 

política.  

Outra alteração de suma importância refere-se ao julgamento uniforme de causas 

idênticas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Esta mudança, trazida pela Lei 

11.672/2008, também busca desafogar o Poder Judiciário, utilizando melhor o tempo, e 

evitando decisões antagônicas para casos iguais.  

Ainda, pode-se citar o julgamento monocrático pelo relator em casos de recursos 

inadmissíveis, improcedentes ou prejudicado, manifestamente contrários à jurisprudência 

dominante nos Tribunais Superiores, de acordo com o artigo 557 do Código de Processo 

Civil. Esta forma de análise primária do recurso, verificando se estão presentes os pré-

requisitos de admissibilidade, facilita o julgamento. Impede que chegue à mesa do julgador, 

por exemplo, um recurso totalmente inadmissível por ferir jurisprudência dominante, fazendo 

com que não se ocupe um tempo precioso que poderia ser gasto em outro recurso.  

A uniformização da jurisprudência também é essencial para assegurar o 

cumprimento do postulado constitucional da igualdade. Não se olvide, porém que a 

jurisprudência poderá ser modificada com a mutação do contexto social ou cultural, sendo 

prevista a possibilidade de revisão do entendimento firmado, por provocação dos legitimados 

para a Ação Direta de Inconstitucionalidade. (COELHO, 2010, p.148). 

Em uma justiça processual excessivamente liberal como a do Brasil, a qual confunde 

acesso à Justiça com abuso de a ela se recorrer, já restou assentada a dificuldade de se 

configurarem casos de abuso de direito de defesa ou de manifesto propósito  protelatório.  

Para dificultar o uso do processo com escopo protelatório, faz-se a previsão de 

aumento de ônus financeiro, com a ampliação da multa por litigância temerária. As partes 

devem cumprir os deveres de verdade e lealdade, não criando incidentes desnecessários, 

menos ainda a interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado.  

Fato, porém, que a mentalidade de um povo e de um sistema processual não muda de 

uma hora para outra. Tempo é necessário. Aprofundamento de novos conceitos e sua inserção 

nos currículos acadêmicos também. Estímulos aos chamados operadores do direito (juízes, 

procuradores, partes) é imprescindível. (ALVES, 2010, p.88). 

 

 



2.2 Número insuficiente de juízes, auxiliares da justiça e acumulação de processo 

 

Fazer um bom trabalho, muitas vezes, requer uma boa equipe. No judiciário, um dos 

problemas que afetam a falta de celeridade é o baixíssimo número de juízes e seus respectivos 

auxiliares para cada comarca.  

Hoje, tem-se as chamadas metas do judiciário, que buscam resgatar a justiça e a 

verdadeira função do processo, que seria dar uma solução rápida e eficaz aos problemas 

trazidos em questão. Nas palavras do Ministro Cezar Peluso, “A sociedade precisa confiar na 

justiça e não podemos permitir que seja distorcida a imagem do Judiciário”. (jus brasil) 

Para este ano de 2011 foram estipuladas 4 (quatro) metas gerais: 

1) Conciliação e Gestão, com o objetivo de criar unidade de gerenciamento de 

projetos nos tribunais para auxiliar a implantação da gestão estratégica. 

2) Modernização, implantando um sistema de registro audiovisual de audiências em 

pelo menos uma unidade judiciária de primeiro grau em cada tribunal. 

3) Celeridade, procurando julgar quantidade igual a de processos de conhecimento 

distribuídos em 2011 e parcela do estoque, com acompanhamento mensal. 

4) Responsabilidade Social, com menos um programa de esclarecimento ao público 

sobre as funções, atividades e órgãos do Poder Judiciário em escolas ou quaisquer espaços 

públicos. 

E para a Justiça Federal: 

1) Implantar processo eletrônico judicial e administrativo em 70% das unidades de 

primeiro e segundo grau até dezembro de 2011.
1
 

O que mais interessa para esta pesquisa é a meta da celeridade, em que o juiz deve 

julgar na mesma proporção em que são distribuídas novas lides. Exemplificando, se em um 

ano entraram 1000 (mil) novas ação, aquele juiz deve, no mínimo, julgar 1000 (mil) casos 

pendentes, para que não haja um acúmulo cada vez maior de processos. Desta forma, o 

magistrado pode fiscalizar sua própria produção diária, tentando ir além do estabelecido para 

que, aos poucos, as pilhas de processos diminuam gradualmente.  

                                                 
1
 http://sinjus-mg.jusbrasil.com.br/noticias/2504038/poder-judiciario-define-novas-metas-

nacionais-para-2011 



Segundo dados, na Alemanha, enquanto existiam, em 1997, 20 mil juízes para uma 

população de 60 milhões de habitantes, o que correspondia a um juiz para cada 3 mil 

habitantes, aqui no Brasil havia um juiz para cada 25 mil pessoas. Recomenda a ONU – 

Organização das Nações Unidas, que um país deve ter, no mínimo, 7(sete) juízes para cada 

100.00 (cem mil) habitantes. Traduzindo em número de habitantes por juiz, tem-se em torno 

de 14.300 habitantes por magistrado. (BEAL, 2006, p.129). 

Aqui no Brasil, conforme demonstra o relatório Justiça em Números de 2009, temos 

uma média de 5,9 magistrados por 100.000 (cem mil) habitantes. Enquanto no estado do 

Distrito Federal a média é de 12,2 magistrados por 100.00 (cem mil) habitantes, no estado do 

Pará a média cai para 3,2. Com relação aos funcionários, a média do quadro efetivo por 

100.00 (cem mil) habitantes é de 74 (setenta e quatro) funcionários. Enquanto em Roraima há 

223 (duzentos e vinte e três), mais uma vez, o Estado do Pará ficou com o pior índice, com 

apenas 28 (vinte e oito) funcionários para servir todo o Estado. 
2
  

Outra questão a ser abordada, refere-se à falta de treinamento, melhores salários e 

condições de trabalho dos servidores públicos judiciais. A equipe deve ser especializada, 

treinada, para que o trabalho seja realizado com agilidade, organização e competência. Não 

bastam ter funcionários, são necessários profissionais capazes para que não haja sobrecarga de 

serviços.      

Assim, não resolve o problema da escassez funcional a contratação de estagiários. 

Estes são aprendizes, e não devem ter funções de cunho decisório, ou melhor, todos os seus 

trabalhos devem ser revisados por um supervisor, o que nem sempre ocorre. Depara-se, 

muitas vezes, com decisões absurdas, erros grosseiros, despachos mal feitos, que, com 

certeza, não foram feitos por um profissional de carreira experiente.  

Também, contribuindo para que todo o funcionalismo não queira ser ágil, a má 

remuneração é desestimulante. Embora a tecnologia da informática tenha facilitado o serviço 

deixando tudo mais rápido e seguro, a falta de responsabilidade com o lançamento da 

movimentação dos autos pode retardar todo o sistema.  

Outro ponto a ser questionado é a criação dos Juizados Especiais, com a Lei 9099/95, 

que foi uma tentativa de melhorar e desafogar o judiciário.  

                                                 
2
  http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-em-numeros/2009/rel-justica-estadual.pdf 



Baseada nos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando sempre promover a conciliação ou a transação penal, as 

causas de menor complexidade, ou seja, de até 40 (quarenta) salários mínimos, poderia ser 

julgadas por um juiz leigo, e sem a necessidade do acompanhamento de um advogado para as 

causa de até 20 (vinte) salários mínimos.   

Esta lei facilitou o acesso à justiça, pois que muitos dos conflitos que entram no 

judiciário são causas pequenas, mas, há duas vertentes: a primeira, boa, porque aqueles que 

são desprovidos de recursos financeiros também podem contar com a ajuda da justiça; a 

segunda, ruim, porque todos e quaisquer conflitos viraram alvo de um processo, da 

intervenção do judiciário, quando poderiam ser resolvidos com simples diálogos.  

Há uma dificuldade em ter conciliadores treinados, com percepção de vida suficiente 

para descobrir que muitos daqueles conflitos são mais sentimentais do que legais. O 

conciliador, portanto, deve ter uma função dupla: o de próprio conciliador, e de psicólogo, ou 

pelo menos, um bom ouvinte.  

O cidadão precisa ter consciência de que a sentença não é o único meio seguro de 

resolver seus conflitos. A partir do momento que todos entenderem que quanto mais procuram 

o judiciário por causas pequenas, brigas insignificantes, quando precisarem realmente da 

ajuda pelo meio judicial, o preço pago será a demora excessiva: 

 

Para a prática conciliatória, exige-se a cortesia e isenção do magistrado, o que não 

implica dizer que se dispense do juiz uma análise jurídica da situação, uma 

intervenção diretiva (tanto quanto faz na instrução do processo) e persuasiva na 

prática conciliatória. Positivamente, compete-lhe atuar construtivamente na 

elaboração do conteúdo das soluções conciliatórias como soluções de equidade, 

podendo e devendo recusar a homologação de transações que lhe afigurem injustas 

ou iníquas. Negativamente, a atividade do juiz como conciliador não pode ser 

exercida de maneira arbitrária, deixando as partes com melhor direito abandonadas 

às extorsões e prepotências do adversário temerário, denegando, assim, a justiça. 

(GAJARDONI, 2003, p. 144). 

 

A falta de juízes e auxiliares realmente faz com que haja um acúmulo de processos, 

pois, mesmo que se trabalhe horas a mais por dia, o excesso de serviço não acaba porque 

sempre chega mais. Neste caso, deve-se combater a causa, ou seja, a quantidade exorbitante 

de processos diários, ou teremos que ter a mesma quantidade de juízes que há para advogados. 

É claro que temos poucos juízes em relação a quantidade de habitantes, mas este não seria um 

problema se as pessoas não procurassem o judiciário para resolver qualquer roubo de galinha.  



Encontram-se várias reportagens sobre roubos insignificantes e outras causas 

pequenas que são enviadas para solução no judiciário. São casos como: 

 

Maria Aparecida evita olhar para sua imagem refletida no espelho. Faz quatro anos 

que a jovem paulistana saiu da cadeia, mas, nem que quisesse, conseguiria esquecer 

o que sofreu durante um ano de detenção. Seu reflexo remonta ao ocorrido no 

Cadeião de Pinheiros, onde esteve presa após tentar furtar um xampu e um 

condicionador que, juntos, valiam 24 reais. Lá, Maria Aparecida de Matos pagou por 

seu “crime”: ficou cega do olho direito. 

(…) a advogada Sonia entrou com um pedido de habeas corpus no Tribunal de 

Justiça de São Paulo, que foi negado. Apelou, então, ao Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), que, em maio de 2005, concedeu liberdade provisória à jovem, 13 meses 

depois de ter sido presa por causa de 24 reais. (MERLINO, 2009). 

 

O que é pior: iniciar um processo por causa de um roubo de um shampoo e um 

condicionador, a demora do judiciário, ou a violência nas unidades de prisão? E ainda querer 

saber porque não há ressocialização.   

Não se pretende deixar impune quem pode estar começando a querer ter uma vida 

delituosa, mas nem por isso se deve usar canhão para atirar em passarinho. O princípio da 

proporcionalidade e razoabilidade devem prevalecer nestes casos. É o que prevê a nova Lei 

12.403/2011, que altera 32 artigos do Código de Processo Penal, disciplinando que para 

crimes com penas menores que quatro anos de prisão, sem reincidência, só haverá prisão em 

casos excepcionais. 

Deste modo, o juiz poderá aplicar novas medidas alternativas à prisão preventiva, 

tais como: o pagamento de fiança, que poderá ser estipulada pelo delegado de polícia e não 

apenas pelo juiz; o monitoramento eletrônico; o recolhimento domiciliar no período noturno; 

a proibição de viajar, frequentar alguns lugares e de ter contato com determinadas pessoas; e a 

suspensão do exercício de função pública ou da atividade econômica. 

 

2.3 Consequências da Morosidade: injustiça, impunidade e instabilidade jurídica 

 

A justiça é muito boa para aqueles que cometem crimes; pagando um bom advogado, 

a lei ajuda e o judiciário consente através de sua morosidade, ou, quase inércia. O ganhador de 

uma ação nem sempre é o autor que teve seu pedido procedente e após 20 anos recebeu uma 



indenização, mas sim, o réu, que mesmo cometendo um ilícito, viveu em paz durante os 20 

anos, para só então compensar o erro cometido.  

O professor e advogado Flávio Beal retrata bem esta realidade: 

 

O cidadão cumpridor de seus deveres, ao ver seu direito lesado, recorre ao Poder 

Judiciário acreditando ver reparado o dano sofrido num prazo máximo de dois anos. 

Ninguém procura o Judiciário para ver seu direito reconhecido em 5, 10 ou até 20 

anos depois. Sempre acredita que sua demanda, por ser justa, será vitoriosa 

judicialmente num curto espaço de tempo. Não poderá ela aguardar tanto tempo para 

ter uma sentença depois de investir em custas processuais, advogado defensor, 

provável perícia, oficial de justiça e outras despesas. (...) 

Mas valeu a pena? Sete a oito anos de espera não é apenas um incômodo, mas 

principalmente injusto. Não no sentido de a sentença ter sido injusta, mas de que a 

demora não trouxe a esperada justiça, tornando-se menos justa ou menos injusta. A 

reparação que traria justiça entre um e dois anos, depois de tanto tempo, não 

somente faz perder o valor monetário da demanda, mas, principalmente, a paciência, 

a esperança e a crença na Justiça dos homens. (BEAL, 2006, p. 178) 

 

Deste modo, pode-se dizer que junto com a morosidade, vem a injustiça e, 

principalmente, a impunidade. Em muitos casos, o autor desiste do processo por desilusão, ou, 

em casos de execução, o réu vende ou dispõe de seus bens para não servirem de garantia; e 

ainda, tratando-se de crimes, o réu pode fugir da aplicação da lei mudando de endereço, país 

ou identidade. 

Encontram-se diversas doutrinas defendendo a proteção do acusado e o respeito aos 

princípios constitucionais, como o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a inocência. 

Infelizmente, são poucos os que se preocupam com o outro lado da moeda, o autor, o 

ofendido, aquele que teve seu direito lesado, sua vida perturbada. Este fica esquecido no 

tempo, juntamente com seu processo.   

O que se espera em relação ao direito penal é sua utilização equilibrada, 

proporcionada, de tal forma que assegure a convivência social. (GOMES, 2002, p. 47) Não se 

quer enfatizar aqui a pena privativa de liberdade, mas sim, a punição em sentido amplo, seja 

na aplicação de medidas socioeducativas, preventivas ou de segurança, quando uma conduta 

efetivamente perturbou a tranquilidade alheia.  

Não é necessário utilizar-se do último recurso para solucionar alguns casos no direito 

penal. A pena privativa de liberdade é exceção. Se não houver demora na solução do litígio, a 

probabilidade de ressocialização é grande, pois é aplicada uma pena alternativa com o intuito 

de inibir uma próxima conduta delitiva. E se isso não for rápido, como ocorre, este mesmo 



infrator poderá cometer outros delitos nos vários anos que sucederão até o julgamento de sua 

causa.  

Com a morosidade, há também o outro lado: daqueles que são presos injustamente e 

aguardam sem esperança o dia do julgamento, quando serão libertados. Enquanto muitos 

criminosos estão soltos, há os que estão pagando por erros que não cometeram. BECCARIA, 

em igualdade de pensamento, retrata que a intimidação não nasce da intensidade, mas da 

extensão da pena: 

 

O delito ou é certo ou é incerto; se é certo, não lhe convém outra pena senão a 

estabelecida pela lei, e inúteis são as torturas, porque inútil é a confissão do réu; se é 

incerto, então não deve torturar-se um inocente, porque é inocente, segundo as leis, 

o homem cujos delitos não estão provados. (...) Este é o meio seguro de absolver os 

robustos celerados e de condenar os débeis inocentes. (BECCARIA, 1998, p. 120). 

 

Não é possível, portanto, ficar alheio ao contexto social, político e econômico em 

que estamos vivendo, quando se pretende examinar os reflexos de alterações de um sistema 

privatista no sistema penal. É preciso examinar os fundamentos do estado constitucional de 

direito e as garantias individuais elaboradas ao longo de sua história, especialmente diante de 

nossa atual realidade social, envolvida por um contexto político de dominação e exclusão e 

marcada por uma ideologia capitalista, patriarcal, oligopolista e monoteísta, alimentadora das 

desigualdades sociais. (TORRES, 2003, p. 90)  

As penalidades não devem demorar a serem aplicadas, ou perdem o sentido. Antes 

ter uma pena branda que seja aplicada prontamente do que esperar anos para empregar uma 

medida severa. Deve haver uma sensação de punidade pelo infrator, até por questões 

psicológicas, pois não se deve esquecer pelo que está sendo castigado.  

São poucos os que têm a coragem de julgar criminosos com alta periculosidade. E os 

destemidos, que se propõem a desafiar a corrupção e o crime organizado, acabam como a 

Juíza Patrícia Lourival Acioli, de 45 anos, morta com 21 tiros em frente a sua casa no Rio de 

Janeiro (RJ).  

A notícia era clara: “juíza conhecida por seu rigor no combate aos grupos de 

extermínio”. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Gabriel Wedy 

comentou que muitos juízes deixam a competência criminal com medo de serem mortos, pois 

o Estado não lhes dão a segurança necessária. Isso faz com que a sociedade fique a mercê na 

mira desses meliantes. As polícias não possuem qualquer efetivo para dar segurança aos 



magistrados. O Poder Executivo e o Congresso Nacional nada fazem a respeito, além de virar 

as costas aos pleitos dos juízes que se encontram com os seus direitos e prerrogativas cada vez 

mais vulneráveis. (O Globo, 12/08/2011) 

Digna de aplausos, morreu lutando pela justiça, por um mundo melhor, pela paz e 

criminosos na cadeia. Como sempre, houve a defesa dos réus, coitados, indefesos, criminosos 

envolvidos em grupos de extermínio e policiais militares corruptos, na busca pelo famoso 

princípio da dignidade da pessoa humana, dizendo que ela os humilhava, chamando-os de 

vagabundos e marginais. Afinal, deveria chamá-los de que, cristãos? 

O que é absurdamente contraditório é o fato de que, com certeza, todos merecem o 

respeito, observando o tal princípio da dignidade humana. Por mais repugnante que seja o 

indivíduo, ainda assim lhe é dado este direito. Mas a sensação de tristeza refere-se ao fato de 

que quando é tirado de um inocente esta garantia, ninguém se insurge para defender. 

Entretanto, quando envolve criminosos, só falta a intervenção de uma ONG, a ponto de 

criticar todas as boas ações que esta corajosa juíza fez por todos.  

A lei existe, o direito existe, mas não são efetivados por causa da morosidade. E além 

de tudo, existe a prescrição. Afinal, o ofensor não pode viver eternamente sendo processado e 

julgado. A paz social é necessária.  Mas, seria isto justo? 

Mais uma vez, vantagem para o réu. A justiça é lenta, não há condenação, e para 

garantir que o ofensor não vai mesmo pagar pelo seu crime após uns vinte anos de tramitação 

judicial, inventaram a prescrição. Uma medida célere de acabar com muitas pilhas de 

processos.  

Deste modo, como fica a posição do autor, do ofendido? Se houve a propositura da 

ação em tempo hábil, com o cumprimento das formalidades, e o processo é extinto sem culpa 

do autor pela prescrição, no mínimo, caberia uma indenização em face do Estado.  

Esta seria a única forma de diminuir a angústia de ver a impunidade bem diante dos 

olhos. O cidadão de bem paga caros honorários ao advogado, propõe a ação, espera anos e 

anos pelo julgamento de sua causa, e quando menos espera, é surpreendido pela prescrição. 

Lá se foram todas as esperanças de justiça, de Estado Democrático de Direito, de Princípio da 

Dignidade Humana.  

 

 



CONCLUSÃO 

1 A partir do presente trabalho, pode-se concluir que a morosidade processual tem 

fundamental importância quando se trata de garantir as partes que seus direitos sejam 

respeitados, havendo tempo para iniciar um processo, preparação para a defesa do réu, prazos 

para citações, cartas precatórias, enfim, para os trâmites normais processuais. 

2 A morosidade processual tratada neste artigo é prejudicial a ambas as partes do 

processo. Considerando que, todos aqueles que procuram o Poder Judiciário possuem um 

conflito a ser resolvido, a espera incansável pela sentença durante muitos anos constitui 

afronta direta ao princípio da celeridade processual, contido no artigo 5º, inciso LXXIII da 

Constituição Federal. Uma decisão tardia não pode ser avaliada como justa. Tanto o 

requerente, como o réu, são prejudicados pela espera, eis o processo perde sua função.  

3 A partir do estudo das possíveis causas que assolam a celeridade da justiça, tem-se 

que cada problema unido aos demais colaboram com a lentidão judicial. A falta de estrutura 

das Comarcas é uma das maiores dificuldades. No Brasil, estatísticas mostram que há poucos 

juízes e auxiliares por habitante, além da baixa produtividade destes servidores. Os salários 

são desestimulantes e cada vez mais se procuram estagiários a fim de suprir a carência 

funcional aliado ao número incomensurável de processos.  

4 A quantidade inexplicável de recursos também contribui para atrasar o trânsito em 

julgado e a execução da sentença. Para cada ato, um recurso é usado, muitas vezes, como 

meio procrastinatório. A má-fé, no sistema atual, é a via mais segura de retardar o julgamento 

da lide a fim de obter um resultado favorável ao réu. O princípio da ampla defesa converte-se 

em defesa eterna.  

5 Algumas soluções foram estabelecidas na tentativa de minimizar este problema 

dito global. Uma das mais antigas foram as súmulas vinculantes e o voto monocrático do 

relator em caso de recursos inadmissíveis, improcedentes ou prejudicado, manifestamente 

contrários à jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores. Hoje, temos o incidente de 

julgamento de demandas repetitivas e a cláusula de repercussão geral para o recurso 

extraordinário.   

6 Partindo de uma conscientização da população, temos os projetos de conciliação e 

outros meios extrajudiciais de se resolver conflitos, lutando para que haja razoabilidade e 

proporcionalidade na hora de propor as ações judiciais. Além, o Conselho Nacional de Justiça 



instituiu metas para o Judiciário, controlando as produções dos juízes e todos os demais 

fatores que influenciam diretamente na celeridade. 

7 Por último, as consequências da morosidade consistem na instabilidade jurídica, 

gerando a injustiça e impunidade. A falta de punição ressalta a descrença no sistema penal, 

deixando o sistema jurídico sem credibilidade. O Estado tirou das mãos do cidadão o poder de 

auto-tutela, mas não consegue fazer com que as violações aos direitos sejam sancionadas 

garantindo segurança aos cidadãos.  

8 Quando se trata do ofendido, o Estado não oferece a mesma proteção que para o 

réu. A lei não é aplicada, existe o fator da prescrição, a pena geralmente é cumprida pela 

metade. Defende-se o réu invocando o princípio da dignidade da pessoa humana, mas 

esquecem de dar proteção a quem mais precisa, a quem teve seu direito infringido. A única 

forma de diminuir a angústia de ver a impunidade bem diante dos olhos seria uma indenização 

por parte do Estado pelo excesso de demora nas soluções do litígio.  
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