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RESUMO 

A insatisfação da sociedade brasileira em razão da morosidade do poder judiciário é crescente, os 

conflitos aumentam drasticamente em consequência das constantes transformações do 

comportamento social e o Estado detentor do poder jurisdicional não tem conseguido acompanhar as 

constantes mudanças sociais, deixando de alcançar seus objetivos e de promover a pacificação 

social. Nesse contexto se faz necessário, descrever a problemática da morosidade do judiciário no 

Brasil e as consequências sociais derivada deste fator concatenadas ao principio constitucional da 

razoável duração do processo, bem como, apontar as possíveis medidas a ser adotas pelo Estado, 

Juristas e Sociedade de forma genérica, afim de que seja possível viabilizar a prestação jurisdicional 

de forma mais célere e justa neste pais. 
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ABSTRACT 

The dissatisfaction of Brazilian society because of the slowness of the judiciary is increasing, conflicts 

increase dramatically as a result of constant changes in social behavior and the rule of judicial power 

holder has not kept pace with the changing social, failing to reach their goals and to promote social 

pacification. In this context it is necessary to describe the problem of slowness of the judiciary in Brazil 

and the social consequences derived from this factor, concatenated to the constitutional principle of 

reasonable duration of process, as well as point out the possible measures to be adopted by the 

State, and Society of Lawyers generic form, so that you can enable the judicial assistance more 

quickly and fairly in this country. 
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 1.INTRODUÇÃO 

A insatisfação da sociedade brasileira no que concerne a prestação 

jurisdicional, a cada dia vem aumentando gradativamente, em razão principalmente 

da morosidade do poder judiciário, situação que tem preocupado a sociedade. Haja 

vista, que é crescente o numero de conflitos que se originam na sociedade, e o 

Estado detentor do poder jurisdicional, muita das vezes tem tardado para exercer o 

“IURIS DICTIO”e compor os conflitos de forma célere. 

Ainda que a morosidade trata de uma questão não muito recente, a 

preocupação vem ganhando dia por dia um relevo maior, em razão das dificuldades 

encontrada pelos jurisdicionado em obter composição de seus conflitos na justiça 

brasileira. 

Ante a demora exaustiva do poder judiciário em compor os conflitos, alguns 

integrantes da sociedade tem agido de forma contraria ao ordenamento jurídico, 

buscando justiça com as próprias mãos (vingança privada), e, em decorrência de 

tais condutas, tem provocado constantemente nefastos danos a ordem jurídica 

nacional, desencadeando inúmeros problemas sociais no Estado democrático de 

Direito, significando, para tanto, um retrocesso em nossa jurisdição. 

De acordo com uma pesquisa apresentada pelo conselheiro Joaquim Falcão, 

membro da Comissão de Estatística e Gestão Estratégica do CNJ(Conselho 

Nacional de Justiça), no 2º Encontro Nacional do Judiciário, realizado em16 de 

fevereiro de 2011 em Belo Horizonte, veio delineando o nível da confiança dos 

cidadãos nas instituições brasileiras, o judiciário situa em nono lugar, atrás das 

Forças Armadas, Escolas, Policia Federal, Igreja Católica, Ministério Público, 

Imprensa, Sindicatos dos Trabalhadores e Governo Federal. 

Segundo o conselheiro os dados da pesquisa mostra que cercade 47% dos 

entrevistado, consideram o Poder Judiciário  regular, para 44%,  ressaltam que a 

justiça esta melhor. Os dados da pesquisa ainda mostra que 59% dos entrevistados 

desejam um judiciário mais ágil e 24% das pessoas ouvidas, acredita que deve 

haver uma ampliação do acesso à Justiça para população de baixa renda. 



 
  

Em razão da tremenda demora para o estado resolver os conflitos, os 

jurisdicionados, muita das vezes desestimuladas, deixam de invocar a tutela 

jurisdicional para solução de seus conflitos, assim, a intempestividade tem 

obstaculizado o acesso da sociedade a busca da tutela jurisdicional. 

 

2.A PROBLEMATICA DA PROCRASTINAÇÃO DO PROCESSO NO 

BRASIL 

Com o aumento acentuado da população brasileira consubstanciada as 

mudanças do comportamento social, derivados do avanço tecnológico,da 

globalização, da comunicação, e da informação, abrangeram todas as camadas 

sociais, formando, para tanto, cidadãos mais conscientes de seus direitos e deveres. 

Ademais, a inércia do poder judiciário em adequar seus mecanismosestrutura 

as novas tendências sociais, bem como, a dificuldade encontrada pelo legislador em 

alcançar as mudança constantes da sociedade brasileira, tudo isso tem se traduzido 

em uma multiplicação de  demandas judiciais,  e por conseguinte, o poder judiciário 

ao longo do tempo tem se tornado ineficiente em razão de não acompanhar  

proporcionalmente o desenvolvimento  econômico, político e social do país. 

Observamos a descrição minuciosarealizada pelo o professor Fernando da 

Fonseca Gajardoni, sobre a realidade do poder judiciário no Brasil: 

“Todos sabemos que o processo é lento e os procedimentos são 
demasiadamente complexos, sem falarmos do, no mínimo, exagerado 
sistema recursal e impugnativo nacional. Somemos a isso o excesso de 
demandas, fruto da conscientização da necessidade de defenderem seus 
direitos que alhures eram relegados a um segundo plano, e o pequeno 
numero de magistrado em atividade, reflexo da precária qualidade de 
ensino das faculdades de direito nacionais, dos baixos vencimentos 
oferecidos aos aspirantes ao cargo, do movimento político de 
desestabilização da classe e da grave crise orçamentária pela qual passa o 
Poder Público, e temos o quadro completo do que convencionalmente tem-
se denominado crise do Judiciário”.  

Não obstante, a desembargadora Telma Brito, presidente do Tribunal de 

Justiça da Bahia (TJBA), no 87º Encontro do Colégio Permanente de Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil, realizado em Salvador, promovido pelo CNJ 

(conselho nacional de justiça), efetuou um diagnóstico dos efeitos nefastos 



 
  

decorrentes do atraso no atendimento à população, ressaltando: “A morosidade frustra 

direitos, afronta a dignidade da pessoa humana e leva ao descrédito do Judiciário.” 

  Destarte, o poder Judiciário brasileiro, infelizmente não tem conseguido 

alcançar seus objetivos, qual seja: a promoção da pacificação social, isto porque, 

somente será possível essa conquista, se houver uma prestação jurisdicional célere, 

pois,caso contrario, os conflitos permanecerão no tempo sem uma solução, 

agravando ainda mais o seu quadro, além do surgimento de novos conflitos que 

também irão surgindo demasiadamente,redundando na impossibilidade da vida em 

coletividade, estimulando o retorno à justiça privada, conforme explica o professor 

Sérgio Cavalieri Filho, vejamos: 

“ (...) Com efeito, se a justiça se omitir ou retardar no exercício de sua 
função, o que será da sociedade? Os conflitos sociais continuarão 
ocorrendo porque existirão enquanto existir sociedade. Os interessados não 
poderão resolve-los por suas próprias mãos já que isto constitui uma função 
exclusivamente pública, mas quem tem o dever de exercê-la não o faz. Com 
o correr do tempo os conflitos se agravam e aumentam, tornando 
impossível a vida em coletividade e motivado o retorno à justiça privada.” 

Por sua vez, podemos constatar através das lições, dos juristas SERGIO 

GUERRA E LESLIE FERRAZ, abaixo transcrito, pelo que de forma clara e objetiva, 

nos mostra que a prestação intempestiva produz nefastos danos, tanto aos 

jurisdicionados e instituições da justiça, como também para a sociedade como um 

todo: 

“Com efeito, a demanda por justiça é também a demanda por justiça 
tempestiva e integra as cartas constitucionais não como uma garantia 
secundária, mas como um dos componentes do devido processo legal. 
Bielsa e Graña observam que, quanto mais um julgamento demora a ser 
proferido, mais vai perdendo, progressivamente, seu sentido reparador, até 
que, transcorrido o tempo razoável para a solução do conflito, qualquer 
solução será irremediavelmente injusta, por mais justo que seja o seu 
conteúdo. Além dos prejuízos individuais (de ordem material e psicológica), 
a demora também causa danos à coletividade, por desencorajar outras 
pessoas a ingressarem no Judiciário, comprometendo a própria 
credibilidade das instituições de justiça”.  

Sobretudo, é notório que o povo brasileiro, independentemente qual seja sua 

classe social: baixa, média ou alta, teme em necessitar da justiça, pois sabe que se 

precisar terá que ficar a mercê do Poder Judiciário por um árduo lapso temporal até 

alcançar a solução do seu litígio. 

Indiscutivelmente pode-se afirmar que o direito a prestação jurisdicional é um 

dos direitos mais importantes para a sociedade, Isto porque, de nada adianta termos 



 
  

inúmeros direitos declarado na constituição para o cidadãos, ou, até mesmo na 

legislação infraconstitucional, sem antes, termos uma prestação jurisdicional efetiva, 

pois a prestação jurisdicional somente será efetiva  quando realizada em um lapso 

temporal razoável, visto que para os conflitos serem composto de forma eficiente  é 

imprescindível uma prestação jurisdicional célere. 

Cumpre destacar que o direito a prestação jurisdicional é que viabiliza a 

aplicação de todos os outros direitos, estabelecido por lei, sendo que sem ele a 

sociedade estará enfadada a injustiça, vez que não teremos a pacificação social. 

Ainda que a previsão constitucional no Brasil veio delineando a celeridade na 

prestação jurisdicional é possível observar que não há uma especifica delimitação 

do lapso temporal ideal para processo ficar sob analise do poder judiciário, ou seja, 

sempre ira surgir o seguinte questionamento: Qual o período de tempo que pode 

considerar razoável a de processo um processo?A American Bar Association 

publicou em época relativamente recente e embasada em critérios aleatórios, o 

tempo tolerável de duração dos processos nos tribunais ordinários da justiça Norte-

Americana. 

De acordo com a tabela da referida associação: A) Casos cíveis em geral, 

90% devem ser iniciados, processados e concluídos dentro de 12 meses, sendo que 

os 10% restantes, em decorrências excepcionais, dentro de 24 meses; 

B) Casos cíveis sumários: processados perante juizados de pequenas 

causa(smallclaims) devendo ser finalizado em 30 dias, e 

C) Relações domésticas: 90% das pendencias devem ser iniciados e 

julgados, ou encerradas de outro modo, no prazo de 30 dias, 98%, dentro de6 

meses e 100% em um ano.¹3 

Dessa forma, é possível afirmar que o judiciário somente conseguira alcançar 

seus objetivos, através de uma prestação jurisdicional eficiente, quando estiver 

devidamente aparelhado e em constante evolução, se adequando as novas 

tendências sociais. 

3.A GARANTIA DA RAZOAVEL DURAÇÃO DO PROCESSO 
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A constituição pautou peremptoriamente como garantia constitucional o direito 

de todos os cidadãos provocarema tutela jurisdicional do Estado, quando se sentir 

ameaçado ou lesado o seu direito, por outro lado, o legislador constituinte, delegou 

ao Estado a exclusividade da prestação jurisdicional, sendo que somente em 

situações excepcionais é que será permitida a composição de conflitos sem a 

intervenção do Estado. Delegando para tanto, a função jurisdicional ao Poder 

Judiciário, conforme podemos constatar pelo texto constitucional, in verbis: CRFB/88, 

Art. 5.º, Inc. XXXV – “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito”. 

Muito embora tenhamos hoje a garantia constitucional elencado na 

constituição federal de 1988, art. 5º, inc. LXXVII, sobre a razoável duração do 

processo, é possível dizer que tal dispositivo é meramente teórico e muito distante 

para que seja efetivado no Brasil, todavia, vale lembrar que a inserção desta 

garantia constitucional, significou um grande avanço para a ordem jurídica nacional, 

visto que, somente em 2004 através da emenda constitucional N.º45, é que foi 

inserida no corpo de nossa carta magna, a respectiva garantia, sendo que já há 

muito tempo inúmeros países continha em suas cartas magnas a garantia de uma 

razoável duração do processo, e também já vigorasse no Pacto de São José da 

Costa Rica (Convenção Americana sobre Direitos Humanos), do qual o Brasil é 

signatário. 

Neste contexto, infere-se que a prestação jurisdicional conferida ao Estado 

não trata apenas de um poder, mas deve alegar que concomitantemente constitui-se 

um dever do Estado, conforme leciona o Professor Marcos Destefenni : 

 

“(...) Deve a função jurisdicional, portanto, ser entendida com um direito 
público, isto é, um direito do publico de obter tutela jurisdicional. 

(...) Ou seja, o cidadão não só tem direito à prestação jurisdicional, como 
tem direito que a atuação do Poder Judiciário seja célere e eficiente. A 
demora indevida, injustificada, gera responsabilidade civil do Estado, que 
deve indenizar os prejuízos decorrentes do atraso”. 

Por fim, cumpre enfatizar que todos os cidadãos tem como garantia 

constitucional a prestação jurisdicional de forma célere, pois, está contido no rol dos 

direitos e garantias fundamentais, sendo que é indispensável a efetividade deste 

dispositivo para a promoção da justiça neste pais, além de constituir clausula pétrea 

em virtude do artigo 60, § 4º, inc. IV, da C.R.F.B/ 88. 



 
  

 

4.PRINCIPAIS CAUSAS DA INTEMPESTIVIDADE DO PROCESSO 

 

O problema da letargia na apreciação de processos no Judiciário Brasileiro 

trata-se deuma questão totalmente complexa. Na verdade, são inúmeros fatoresque 

implica em um judiciário moroso, situação que com certeza levar-nos-ia apontar 

indeterminadas causas da intempestividade na prestação jurisdicional, entretanto, 

em nosso estudo iremos analisar e assinalar sistematicamente apenas aqueles 

considerados os principais incidente da intempestividade do Poder Judiciário 

Brasileiro, apontando, para tanto, as possíveis medidas que poderiam ser adotada 

para amenizar a problemática do emperramento do judiciário. 

Iniciando pela a atividade legislativa podemos apontar que as falhas 

constantes nos textos legais repercutem na morosidade do judiciário, vez que há 

uma despreparação do legislador em elaborar as leis. Isto porque, a legislação 

brasileira não raras as vezes, os textos legais são obscuros e pairam duvidas quanto 

sua interpretação, e em consequência dessa situação, acaba por dar origem a 

frequentes incidentes  processuais, a qual redunda em uma multiplicação drástica de 

recursos. Seguramente, o professor Fernando da Fonseca Gajardoni, explica esta 

situação, vejamos: 

 “(...) O primeiro deles é em relação à atividade legislativa. Nenhum poder 
judiciário por mais organizado e estruturado que seja, tem a capacidade de 
dar vazão à demanda quando o pais, como o nosso, é prodigo em fracassos 
legislativos, leis mal elaboradas e que geram interpretações controvertidas. 
Deficiências técnicas na formulação das normas acarretam duvidas e 
controvérsias e hermenêutica de que se acostumam aumentar incidentes 
processuais e concorrem para multiplicar recursos para o controle difuso da 
legalidade/constitucionalidade das leis”. 

Ademais, a deficiência da infraestrutura do judiciário em razão da ausência de 

interesses políticos no aparelhamento do respectivo órgão. Isto falando em aumento 

do quadro de funcionários públicos, serventuários da justiça compreendidos: 

escrevente, oficiais de justiça, promotores, juízes, etc. Além da deficiência em 

equipamentos tecnológicos para o funcionamento salutar do Poder Judiciário. 

Para termos uma ideia, um relatório apresentado em época relativamente 

recente pelo presidente do STF e do CNJ, ministro Cezar Peluso, constata que o 

Brasil possui 16.108 juízes, tendo como média, oito magistrados para 100 mil 



 
  

habitantes, sendo que comparando com outros países a média do Brasil é baixa. 

Conforme podemos constatar: 

Espanha há 10 juízes para cada 100 mil habitantes; Itália há 11 juízes para 

100 mil habitantes, França 12 para 100 mil habitantes e Portugal 17 juízes para cada 

100 mil habitantes. O relatório também mostra que a justiça brasileira conta com 

312.573 servidores. 

 

5.MECANISMOS AMENIZADORES DA MOROSIDADE DO PODER JUDICIARIO 

 

5.1 A INFORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO 

Com o advento da lei 11.419/2006 veio abrindo novos horizontes para a 

pratica dos atos processuais, possibilitando a informatização dos processos nos 

tribunais brasileiros. Sob essa ótica, pressupõe que a informatização do processo, 

não deixa de ser um instrumento para impulsionar o desafoga mento do judiciário 

brasileiro. Isto porque, com a informatização os atos processuais serão praticados 

de forma mais ágil, significando um grande avanço em nossa justiça. 

5.2- A CONCILIAÇÃO JUDICIAL 

A tendência do processo moderno é fazer com que as partes até mesmo 

advogados, promotores, juízes, se conscientizem de que a melhor forma para 

solução de conflitos é a conciliação. Isto porque, a conciliação pacifica os conflitos 

de forma mais rápida e mais barata, além de evitar que o jurisdicionado movimente a 

maquina judiciária ficando a mercê de uma decisão judicial muita das vezes simples 

e que caso não opte pela conciliação permitira que o processo se prolongue no 

tempo sujeitando ao exagerado sistema recursal brasileiro e por conseguinte, 

inviabilizando a celeridade dos processos judiciais mais complexos que exigem  a 

provocação da tutela jurisdicional. 

5.3- JUIZO ARBITRAL 

O juízo arbitral trata-se de um órgão privado destinado a solução de conflitos 

que versem sobre direitos patrimoniaisdisponíveis, é o que estabelece a lei de 



 
  

arbitragem 9.307/96. A referida lei, equipara a sentença arbitral as sentenças 

proferidas pelos órgãos do poder judiciário, sendo que produz os mesmos efeitos e 

também reconhece a sentença condenatória arbitral como titulo executivo. 

Cumpre destacar que é um mecanismo extrajudicial extremamente 

consistente,viabilizador de resolução de conflitos bem menos onerosoas partes e 

muito mais célere. 

5.4- SUMULAS VINCULANTES  

A emenda constitucional N.° 45/2004 conferiu ao STF a possibilidade de 

aprovar sumulas após reiteradas decisões.Com a confecções das sumulas 

vinculantes, as questões controvertidas que infesta todas as esferas do judiciário 

tem um importante papel para o judiciário brasileiro, isto porque, as sumulas pacifica 

as interpretações divergentes impedindo a multiplicação de demandas sobre 

questões idênticas, além de evitar que processos se prolongue em acirrada 

discussão em razão de uma mesma questão. 

5.5- U.A.A.J( unidade avançadas de atendimento judiciário) 

Mecanismo inovador é o da implantação de unidades avançadas de 

atendimento judiciário em que decorre de umconvênio efetuado entre o Poder 

judiciário e entidades públicas ou privadas. Trata se de uma extensão do Poder 

Judiciário destinado a solução de conflitos, tendo como objetivo precípuo a 

mediação dos conflitos, buscando de antemão a conciliação das partes de maneira 

informal e caso não obtenha a conciliação informal, dá ensejo a instauração de ação 

que será processada no rito dos juizados especiais. 

Essa novidade já é uma realidade na cidade de Itapeva-SP, implantada 

através de uma parceria do Tribunal com as Faculdades de Ciências Sociais e 

Agrarias de Itapeva (FAIT).  

6.CONCLUSÃO 

Pelo exposto aduz se que a morosidade do poder judiciário esta atrelado a 

inúmeros fatores, sendo que somente será possível a inversão caótica do judiciário, 



 
  

quando difundido na sociedade e juristas a ideia de utilizar o judiciário apenas 

quando não haver outro meio para a solução de seus conflitos incentivando para 

tanto a conciliação, juízo arbitral,dentre outras medidas  extra judicial. 

Por outro lado o Estado deve implementar políticas públicas a fim de   

aumentar o quadro de serventuários da justiça, seja para juízes, promotores, 

cartorários, bem como, investir na implementação de tecnologia e informatização do 

judiciário brasileiro, reforma no sistema recursal brasileiro, para que só assim 

podemos atenuar a problemática da letargia processual, contribuindo para que  o 

Estado possa garantir a sociedade o principio da razoável duração do processo e 

consequentemente possibilitar a promoção da tutela jurisdicional de forma mais 

rápida e eficiente.  
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