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O fim do Direito é a paz; o meio de atingi-lo, a
luta.  O  Direito  não  é  uma  simples  idéia,  é
força viva. Por isso a justiça sustenta, em uma
das mãos, a balança, com que pesa o Direito,
enquanto na outra segura a espada, por meio
da qual se defende. A espada sem a balança é a
força  bruta,  a  balança  sem  a  espada  é  a
impotência do Direito. Uma completa a outra.
O verdadeiro Estado de Direito só pode existir
quando  a  justiça  brandir  a  espada  com  a
mesma  habilidade  com  que  manipula  a
balança. (Rudolf Von Ihering)
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RESUMO

Vive-se um momento de grande expectativa sobre a possibilidade de um novo

Código de Processo Civil, que poderá trazer importantes mudanças para o ordenamento

processual  civil  brasileiro.  Dentre  as  mudanças  estão:  alterações  na  contagem  dos

prazos  processuais;  o  estabelecimento  de  prerrogativas;  e  a  busca  de  uma  maior

constitucionalização do CPC com a introdução de princípios escritos no artigo 37 da

Constituição da República de 1988.

Assim,  o  objetivo  deste  trabalho  é  analisar  as  mudanças  mencionadas,

buscando compreender  se tais  alterações  no Código de Processo Civil  contribuiriam

para reformas no sentido de se assegurar maior eficiência e efetividade. Para isso, serão

revisitados o Projeto de Lei que versa sobre o novo CPC e a literatura especializada, a

fim de compreender o que se tem entendido como um processo eficiente e efetivo. Além

das discussões sobre as dificuldades que o Judiciário enfrenta para tornar o instrumento

da ação mais célere e efetivo.  

Palavras chaves: Novo Código de Processo Civil, Prazos, Eficiência, Efetividade
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ABSTRACT

We live in a time of great anticipation about the possibility of a new Code of

Civil Procedure, that could bring major changes to the Brazilian civil procedural law.

Among the changes are: changes in procedural delays in counts; granting double time

for lawyers dative,  and the pursuit  of greater  constitutionalization of CPC, with the

introduction of principles written in Article 37 of the Constitution of 1988.

Therefore,  this  present  study  aims  to  analyze  such  changes,  trying  to

understand, if these changes can promote a Code of Civil Procedure more efficient and

effective  for  the  parties  and for  society  as  a  whole.  For  this,  some authors  will  be

revisited and the bill that deals with the new CPC in order to understand what would be

an efficient and effective procedure. In addition, discussions of the difficulties facing

the judiciary to make the instrument of the action faster and more effective.

Keywords: New Code of Civil Procedure, Deadlines, efficiency, effective.
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INTRODUÇÃO

O atual Código de Processo Civil  (CPC) fora promulgado em 1973, em um

regime de Exceção,  em que os ideais de Estado Democrático de Direito e garantias

fundamentais estavam longe de serem pensadas e muito menos aplicadas nos tribunais. 

Neste  contexto,  o  nosso  CPC/1973  está  descontextualizado  em relação  aos

princípios constitucionais vigentes e ao cenário internacional de reformas judiciárias.

Assim,  a  comunidade  jurídica  organizou-se  para  buscar  uma  mudança  legislativa,

tentando dar uma conformidade constitucional ao CPC.

Neste  contexto,  estamos  vivendo  um  momento  de  grande  expectativa  e

ansiedade pela possibilidade da promulgação de uma nova legislação processual civil no

Brasil.  O  atual  Código  de  1973  já  fora  remendado  diversas  vezes  com  alterações

legislativas em seu corpo, o que provoca algumas incongruências e disposições pouco

técnicas.  Assim,  a  lei  processual  civil estaria  uma verdadeira  “colcha  de  retalhos”,

conforme o jargão popular.

Um dos problemas que se afiguram na prática forense é a morosidade, daí o

projeto de lei ter como o escopo buscar maior eficiência e, supostamente, garantir maior

efetividade na entrega da tutela jurisdicional.

Consubstanciado  com  esse  período  histórico  que  vivemos,  este  trabalho

abordará  alguns  aspectos  pontuais  da  futura  mudança  do  Código  Processual  Civil,

passando pelas  mudanças  que  serão  feitas  em relação  aos  prazos  processuais  e  sua

correlação com a celeridade processual.

Na primeira parte deste trabalho serão expostos os conceitos tradicionais sobre

o princípio da eficiência contextualizando com o momento histórico de sua introdução

na  legislação  brasileira.  Em  seguida  serão  abordadas  as  noções  de  processo  e

efetividade pela literatura especializada.
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Em um segundo momento,  demonstrar-se-á  um contraponto  a  definição  de

processo tradicional, com a definição de um processo mais democrático por meio do

contraditório participativo. 

Neste sentido, por último serão debatidos as reformas em relação aos prazos e

as possíveis consequências de tais mudanças no judiciário brasileiro.

Portanto,  é  mister  fazer  uma análise  sobre as  possíveis  alterações  as regras

existentes  para se  debater  se  tais  mudanças  poderão realmente  alterar  a  morosidade

processual e a sensação de que o Poder Judiciário seja vagaroso e não proporciona uma

resposta efetiva de suas ações para as partes e a sociedade.
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1-DA EFICIÊNCIA, EFETIVIDADE E EFICÁCIA.

1.1-CONCEITOS DE EFICIÊNCIA

Inicialmente,  para  entender  as  mudanças  que  parecem  se  avizinhar  com  a

elaboração de um novo Código de Processo Civil, substituindo o CPC de 1973 deverá

ser  feita  uma  analise  minuciosa  sobre  os  princípios  norteadores  da  ideologia

modificadora no processo e seus procedimentos, que é a eficiência.

Os juristas e parlamentares envolvidos na elaboração do anteprojeto de Código

de Processo Civil que tramitava no Senado Federal, e atualmente está sendo analisado

na Câmara dos Deputados, faz referências explícitas à eficiência ao tentar positivar um

Processo Civil mais célere, eficaz e que proporcione uma sensação maior de satisfação

aos envolvidos em um procedimento judicial.

No  mundo  globalizado  e  dinâmico  que  se  vive  hoje,  com  meios  de

comunicação  e  informação  rápidos,  faz  com que muitos  pensem na  importância  de

transformar a demanda jurisdicional mais adequada a esses pensamentos e hábitos da

sociedade  contemporânea.  Assim,  renunciando  aos  ranços  de  uma  jurisdição

burocratizada, vagarosa, emperrada por formalidades ultrapassadas.

Conforme bem exposto  por  VICENTE PAULO e  MARCELO ALEXANDRINO,  a

noção de eficiência para o setor público foi importado pelas idéias neoliberais em tentar

criar  um senso de setor privado à máquina  pública,  tentando modificar  os mitos de

burocratização e lentidão da administração pública.1 

A forte influência neoliberal dos organismos internacionais, principalmente na

década de 1990, contribuiu para a privatização e desestatização de diversos serviços
1  PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo, Direito Administrativo, p.123.
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públicos e o enxugamento da máquina administrativa, estimulando-se o senso comum

de  que  o  Estado  não  seria  um  bom  administrador,  devendo  haver  um  maior

gerenciamento das instituições públicas pelo setor privado, advindo daí, a maior força

dos  chamados  segundo  e  terceiro  setores.  Neste  bojo,  foi  introduzido  em  nosso

ordenamento jurídico o princípio da eficiência, em que se busca uma maior celeridade e

presteza do erário aos seus administrados.

O conceito é relativamente novo em nosso direito positivado, sendo que cada

autor atribui noções peculiares ao que seria o principio da eficiência, havendo inclusive,

críticas de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO ao mencionar que tal instituto

não possui uma definição clara e que seria um conceito aberto e vago, pois cada um

possui sua noção do que é ser eficiente.2 

Já  DIOGO DE FIGUEIREDO  MOREIRA NETO define  a  eficiência  como

uma maneira  do Poder  Público  prestar  atividade  de maneira  eficaz  em que os  atos

praticados  devem  ser  exercidos  de  uma  grande  qualidade  intrínseca  para  melhor

atendimento  das  finalidades  da  Lei,  devendo  necessariamente  ser  definido  por

parâmetros  objetivos  para  um  melhor  controle  das  atividades,  havendo  o  chamado

feedback,  entre  administrador  e  administrado;  pois  se  houver  uma  conceituação

subjetiva, haverá grande dificuldade de controle.

Este autor chega a mencionar em sua obra, que tal Princípio passou a ser um

direito difuso da cidadania nos moldes do conceito objetivo e bem definido, em que

todos os cidadãos seriam titulares de tal preceito, não havendo um legitimado passivo

definido.3 

Para FERNANDA MARINELA, o princípio em discussão é muito fluído e de

difícil  materialização  que  deveria  ser  mais  bem  esmiuçado  em  alguma  espécie

normativa, ou seja, por uma lei lato sensu, para evitar que a eficiência seja apenas um

sonho do Constituinte reformador pós 1988 sem aplicação prática ou sensível para as

pessoas.4 

A introdução da eficiência no direito positivado foi realizada por meio da lei de

permissão  e  concessão  de  serviços  públicos,  a  Lei  8987/95  em  que  se  busca  a

2 FILHO, José dos Santos Carvalho, Manual de Direito Administrativo, p.32.
3 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira.  Curso de Direito Administrativo,p.106.
4 MARINELA. Fernanda, Direito Administrativo, p.46.
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desconcentração do poder estatal em desenvolver os serviços públicos. Posteriormente,

adveio a Emenda Constitucional número 19/98 que influenciou vários artigos de nosso

sistema normativo,  dentre  eles  o  artigo  41  da Constituição  da  República  em que o

servidor público efetivado em estágio probatório pode ser excluído dos quadros se não

tiver um desempenho satisfatório, ou seja, não tenha sido eficiente.

Desta  forma,  a  eficiência  seria  uma  forma  de  resguardar  os  interesses  da

coletividade, conforme menciona FERNANDA MARINELA:

EC19 também alterou o art.  37,§3° determinando-o como um instrumento
para que os indivíduos possam exercer efetivamente sua cidadania e exigir
eficiência,  permitindo  que  a  lei  discipline  as  formas  de  participação  do
usuário na administração direta e indireta, regule as reclamações relativas à
prestação dos serviços públicos em geral e garanta o acesso dos usuários a
registros administrativos e informações sobre atos de governo e regulamente
a  representação  contra  o  exercício  da  negligente  ou  abusivo  dos  cargos,
empregos e funções públicas5

A  eficiência  é  um  princípio  que  geralmente  é  relacionado  com  o  direito

administrativo  inserida  na  Constituição  da  República  por  meio  da  Emenda

constitucional 19/98 que provocou substancial  reforma administrativa.  Esse princípio

tornou-se expresso, desta forma, proporcionando um alcance em todos os poderes da

Federação em todos os níveis sem exceção.

A introdução da eficiência, como principio expresso, no caput do art. 37 da
Carta  da  República,  aplicável  a  toda  atividade  administrativa  de  todos  os
poderes de todas as esferas da Federação,  demonstra bem a concepção de
Administração  Pública  propugnada  pelos  arautos  de  corrente  política  e
econômica  comumente  denominada-  em  que  pesem  as  críticas  a  esta
expressão- neoliberalismo.6

Para MARIA SILVIA ZANELLA DI PIETRO, o princípio da eficiência seria a

capacidade do Estado em realizar suas atividades de maneira rápida, célere e de boa

qualidade para atender as necessidades dos administrados, atingindo, dessa maneira a

ideia de boa administração, advinda da doutrina italiana.

Ainda, a autora subdivide a eficiência em dois aspectos, um voltado ao modo

de atuação do agente público do qual se busca sempre o melhor desempenho e outro em

que  se  tenta  alcançar  o  melhor  modo  de  organizar,  estruturar,  disciplinar  a

Administração Pública, em busca sempre da otimização dos resultados. 7

5 Idem.
6  PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Administrativo, p.123.
7 PIETRO, Maria Silvia Zanella di. Direito Administrativo p. 84.



14

Neste  sentido,  ODETE  MEDAUAR  menciona  a  noção  de  eficiência  a

prestação de serviços públicos em geral,  mas havendo uma maior extensão a outros

ramos  dentro  do  direito  administrativo,  devendo,  portanto,  o  poder  público  sempre

buscar agir de maneira célere, rápida e precisa para produzir os resultados que atendam

melhor  toda  a  população,  porém  de  maneira  a  sempre  respeitar  o  princípio  da

legalidade.8 

É mister comentar,  que a grande maioria dos juristas enfatizam a eficiência

prevista no artigo 37 da nossa Constituição da República de 1988 apenas pela temática

puramente  administrativista,  voltada  para  o  direito  público  do  Estado  prestador  de

serviços de caráter impessoal ligado a coletividade.

Vemos essa temática bem acentuada em alguns julgados do Superior Tribunal

de Justiça. 

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  HCPA.  POSSE  NO  CARGO  DE
ENFERMEIRA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INCOMPATIBILIDADE
DE HORÁRIOS.
Ao administrador impõe-se o dever de, no desempenho de suas atribuições,
observar  o  princípio  da  eficiência,  constitucionalmente  previsto  no
artigo 37 da Constituição Federal, não bastando simplesmente a prestação do
serviço,  ele  precisa  ser  eficiente.  Deve-se  prestigiar,  pelo  exame  das
peculiaridades  do  caso,  o  princípio  da  eficiência  na  prestação  do  serviço
público.
As  razões  para  que  a  Administração  Pública  inviabilize  a  cumulação  de
cargos pretendida estão ligadas a princípios de interesse público, quais sejam,
a eficiência, a segurança e a regularidade dos serviços prestados, assim como
a dignidade humana e a garantia constitucional do direito à saúde.9

Todavia,  há  dois  autores  em  específico  que  dão  uma  visão  maior,  mais

abrangente a este princípio, estendendo-o a outros ramos do direito, inclusive na sua

prestação  jurisdicional  voltada  ao  acesso  à  Justiça,  como  será  mais  bem detalhado

adiante. Tal guinada de pensamento é que nos conduz a temática do presente estudo na

sua influência com o sistema processual pátrio.

O primeiro autor a ser estudado será  HELY LOPES MEIRELLES que em uma

de suas obras, atualizada por DELCIO BALESTERO ALEIXA e JOSÉ EMMANUEL

BURLE  FILHO  trata  de  maneira  bem  abalizada  sobre  a  interferência  deste  novel

princípio no ordenamento jurídico pátrio.10 

8 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno,p.128.
9 TJ/RS, Terceira Turma, AMS 24242 RS 2005.71.00.024242-3, Relator: Des. Vânia Hack de Almeida. 
Julgamento: 19/06/2007.
10 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, p.100.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Ab  initio,  há  uma  conceituação  da  eficiência  como  uma  forma  de  maior

presteza, perfeição e alto índice de rendimento das atividades da Administração Pública.

Todavia, tais conceitos seriam também considerados objetivos, que para serem

alcançados não devem ser tratados de forma puramente legalista, mas utilizar a busca da

eficiência de maneira racional possibilitando que a Administração utilize-se de meios

mecânicos que reproduzam os fundamentos das decisões sem prejudicar os direitos e

garantias dos interessados, conforme explicitado no artigo 50, §2° da Lei 9784/99.11 

A grande contribuição que se vislumbra na supracitada obra é a relação íntima

entre o princípio da eficiência e as atividades não apenas estritamente administrativas,

mas também em relação aos direitos e garantias fundamentais previstos ao longo do

artigo 5º da Constituição republicana de 1988, principalmente em âmbito do processo

judicial.

Desta forma, a eficiência deve existir não apenas nas atribuições puramente

administradoras,  estendendo  tal  conceito  para  a  atividade  jurisdicionada  como  a

razoável  duração do processo, a celeridade processual e outras garantias processuais

voltadas a uma maior presteza e qualidade da atividade jurisdicional. 

Os impactos da Emenda 19/98 com a modificação do artigo 37 da Constituição

foram mais  profundos  do  que  muitos  conseguem entender,  tendo  uma mudança  no

pensamento de todo um sistema jurídico tanto no aspecto administrativo quanto nas

atividades  jurídicas  propriamente  ditas,  desembocando  inclusive  nas  atividades  em

busca de um maior acesso a justiça.

Nesta  linha,  JOSÉ  DOS  SANTOS  CARVALHO  FILHO  menciona  que  a

eficiência não pode se restringir nas atividades típicas do primeiro, segundo e terceiro

setor da administração pública, ampliando sua atuação e influência a todos os ramos do

direito, inclusive na prestação jurisdicional em busca da razoável duração do processo

judicial  e  dos  direitos  e  garantias  fundamentais,  conforme  inserido  no  artigo  5°,

LXXVII por  meio  da Emenda Constitucional  45/2004 que proporcionou a  chamada

reforma do judiciário. 

Demonstrando  nessa  mudança  a  insatisfação  pela  demora  na  prestação  da

atividade  jurídica  em  tentar  analisar  e  resolver  as  demandas  existentes  no  Poder

11 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, p.101.
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Judiciário, ou seja, ensejando em uma grande insatisfação na demora dos processos, que

dificulta e esvazia o princípio do acesso à justiça, pois não há como combater lesões e

ameaças  a  direito  muitos  anos  depois,  gerando  um  sentimento  de  insatisfação  na

sociedade. 

Por isso é que o artigo 7° da EC 45/2004 estipulou a criação de uma comissão

mista pelo Congresso Nacional com o objetivo de engendrar projetos de lei e mudanças

legislativas  em  âmbito  nacional  relativos  aos  temas  de  busca  a  efetiva  prestação

jurisdicional, consequentemente ao acesso à justiça.12 

A emenda  Constitucional  n°  45,  de  8.12.2004 (denominada  “Reforma  do
Judiciário”),  acrescentou  o  inciso  LXXVII  ao  art.  5°  da  Constituição,
estabelecendo: “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 novo mandamento, cuja feição é a de direito fundamental, tem
por conteúdo o princípio da eficiência no que se refere ao acesso à justiça e
estampa inegável reação contra a insatisfação da sociedade pela excessiva
demora dos processos, praticamente tronando inócuo o princípio do acesso à
justiça.13

Portanto,  houve  uma  mudança  de  pensamento  dos  autores  brasileiros  ao

ampliar, dando maior alcance ao Princípio da Eficiência insculpido no artigo 37, §3° da

Constituição,  não  se  restringindo  somente  a  atividades  administrativas  de  cunho

executivo,  porém,  inserindo,  também,  o  norte  por  eficiência  na  seara judiciária,

principalmente em relação à demanda jurisdicional pela razoável duração do processo e

a celeridade processual, que são direitos e garantias fundamentais.14

Por fim, deve-se considerar que a eficiência não pode ser estudada de maneira

isolada, necessitando de uma correlação entre o que seria eficiência e efetividade, pois,

de nada adianta analisar a eficiência de maneira  teórica sem se aprofundar como este

instituto pode ser aplicado na prática e para isso, é preciso a efetividade e a eficácia das

normas  e  atividades  jurídicas.  Tenta-se  permitir  que  a  eficiência  seja  utilizada  de

maneira conjunta com a eficácia e a efetividade, mas nem sempre isso é possível, o que

dificulta muitas vezes a saída do princípio comentado neste capítulo da sua teoria.15

1.2-A NORMA EFICAZ E EFETIVA

A efetividade de um processo judicial possui para os autores algumas noções

distintas  do que seria realmente uma tutela  jurisdicional  efetiva.  Em primeiro  lugar,
12 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo, p.33.
13 Idem.
14 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo, p.34
15 Idem.
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defende-se  a  busca  de  um procedimento  mais  célere,  antecipando  muitas  vezes  os

efeitos da tutela pleiteada pelo autor da demanda, além da satisfação da parte.

Segundo  CÂNDIDO  RANGEL  DINAMARCO,  o  processo  não  pode  ser

desvinculado de seu aspecto instrumental ligado as formas previstas em lei para garantir

uma segurança  jurídica  e  o  contraditório  da parte  que resiste  a  pretensão do autor.

Porém, esta instrumentalidade precisa ser observada para que seja aplicado o direito de

forma a melhor  satisfazer  as partes.  “a efetividade do processo,  entendida como se

propõe, significa a sua almejada aptidão a eliminar insatisfações, com justiça (...)” 16  

Neste sentido, para alcançar a esperada satisfação das partes o processo deve

manter seu caráter instrumental,  principalmente com a garantia do contraditório para

evitar que a decisão judicial final seja a mais verdadeira e justa possível, pois o Estado

Juiz  apenas  pode proferir  sentença  imparcial  com base na sua convicção construída

pelas provas constituídas pelos litigantes.

Assim, o processo para ser considerado efetivo deve respeitar-se quatro temas

importantes: o contraditório; a inquisitividade do magistrado, que possui a finalidade de

dilação probatória, o primeiro por meio da dialética e o segundo pela participação do

juízo em produzir provas. O terceiro tema seria referente à prova em si para motivar a

convicção do órgão julgador e por fim o procedimento por respeito ao devido processo

legal17.

Nesta mesma linha de pensamento KAZUO WATANABE tenta demonstrar

que o processo não deve ser um fim em si mesmo, plenamente jurídico, mas que deve se

relacionar com outros ramos das ciências e com a realidade, tendo como “tendência ao

instrumentalismo  que  se  denominaria  substancial  em  contraposição  ao

instrumentalismo meramente nominal ou formal.” 18 

16 DINAMARCO, Candido Rangel, A instrumentalidade do processo, p. 320.
17 “E, assim, conclui-se que são quatro os temas de interesse vital relacionados com o modo de ser do 
processo, para a presente investigação: contraditório, inquisitividade, prova e procedimento. Nenhum 
deles tem valor absoluto, nem deixará de haver superposições, nem talvez seja exaustivo o elenco, mas a 
consideração desses quatro pontos é bastante satisfatória e seguramente o modo como sejam 
empiricamente tratados repercutirá no grau de efetividade da tutela jurisdicional através do processo.” 
(Id. ibid., p. 337.)
18 WATANABE, Kazuo, Da cognição no processo civil, p.21.
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Esta convicção de processo efetivo seria aquele que pudesse se relacionar com

a realidade fática e satisfação para as partes que estão envolvidas no conflito, sendo a

lição de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO.

Processo efetivo não é apenas o que rigorosamente atue a vontade concreta
do direito, mas o que seja capaz de cumpri bem os escopos do sistema, vistos
em  conjunto  e  compensadas  certas  deficiências  por  outras  vantagens.  O
processo que chegue ao ideal  de segurança  jurídica e razoável  celeridade,
eliminando o conflito, são eficazes e legitimados pela utilidade social, ainda
que falho do ponto-de-vista jurídico. 19

Ainda,  a efetividade  precisa ser uma forma de tutela  jurisdicional  capaz de

influenciar  a  realidade  fática  de  maneira  a  evitar  que  o  procedimento  judicial  seja

apenas um pedaço de papel ou dado eletrônico - com a informatização do processo- sem

interferência alguma na vida dos jurisdicionados que buscaram a ideia tradicional de

acesso à justiça,  seria  “absurdo pensar em neutralidade do processo em relação ao

direito  material  e  à  realidade  social.  O  processo  não  pode  ser  indiferente  a  tudo

isso”20.

A seu turno, LUIS GUILHERME MARINONI leciona que o processo efetivo

seria  aquele  que  além de  alcançar  o  escopo social  de satisfação entre  os  litigantes,

também seria célere. Essa teoria é pensada, também por JOSÉ CARLOS BARBOSA

MOREIRA, porém em um sentido mais restrito,  ao tentar  demonstrar que o fim do

processo seria a decisão judicial  em busca da resolução do conflito,  pois “efetivo é

sinônimo de eficiente”.21

Em contrapartida, o Estado ao impedir a chamada autotutela e invocar para si a

prestação jurisdicional para a resolução dos conflitos e litígios ficou obrigado a tutelar

os direitos das pessoas de maneira efetiva que possam influenciar no mundo fático dos

jurisdicionados.

Entretanto, evita-se invocar a tutela de direitos por receio de que a prestação

seja demorada,  produzindo mais prejuízos do que vantagens,  cerceando em diversos

casos o acesso ao judiciário e consequentemente à justiça. Muitas vezes o desgaste de

19 DINAMARCO, Candido.Rangel, A instrumentalidade do processo, p. 338.
20MARINONI, Luis Guilherme. Disponível: 
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15441-15442-1-PB.pdf. Acesso em: 14 de Maio 
de 2013.
21 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A efetividade do processo de conhecimento. Revista de Processo. Ano 
19, n° 74. P. 128.

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15441-15442-1-PB.pdf
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um processo demorado para a parte engendra uma noção de insatisfação à parte, o que

transforma seu direito em um martírio. 

Pretender  distribuir  o  tempo  implica  em  vê-lo  como  ônus,  e  essa
compreensão exige a prévia constatação de que ele não pode ser visto como
algo neutro ou indiferente ao autor e ao réu. Se o autor precisa de tempo para
receber  o  bem  da  vida  a  que  persegue,  é  lógico  que  o  processo  –
evidentemente  que no caso  de sentença  de procedência  – será  tanto mais
efetivo quanto mais rápido.22 

A prestação  jurisdicional  não  deve  ser  demorada,  porque  poderia  criar  um

cenário que muito se divulga na mídia de que o Poder Judiciário ao ser lento não estaria

promovendo a  justiça.  Isto,  pois,  conforme menciona  MAURO CAPELLETI,  quem

sofre mais com a lentidão do serviço jurídico é o pobre que não consegue suportar a

espera de uma decisão judicial,  sendo a “demora excessiva fonte de injustiça social,

porque o grau de resistência do pobre é menor do que o grau de resistência do rico.”23

Por outro lado, não se pode inferir que o  Estado-Juiz deva julgar de maneira

sumária  desrespeitando  as  normas do processo,  violando o devido processo legal,  a

ampla defesa e o contraditório apenas para conceder uma resposta ao autor da demanda,

como ocorre em Estados não democráticos ou de exceção. Isso seria sobrepor um direito

a outro de mesmo valor hierárquico e institucional. 

Seria  preciso  respeitar  as  regras  do  processo  e  seu  procedimento,  não

permitindo que toda uma lógica positivada seja destruída para apenas satisfazer a ânsia

da sociedade em ver um Poder Judiciário célere, seria cometer injustiças para garantir

uma sensação falsa de justiça.

 LUIS GUILHERME MARINONI trata sobre o tema:

Se o juiz não tem apenas a função de resolver litígios, porém a de zelar pela
idoneidade  da  prestação  jurisdicional,  sem  poder  resignar-se  a  aplicar  a
técnica processual que possa conduzir a uma tutela jurisdicional inefetiva, é
certo dizer que o seu dever não se resume a uma mera resposta jurisdicional,
pois exige a prestação de uma tutela jurisdicional efetiva. Ou seja, o dever do
juiz, assim como o do legislador ao instituir a técnica processual adequada,
está  ligado  ao  direito  fundamental  à  efetividade  da  tutela  jurisdicional,
compreendido como um direito necessário para que se dê proteção a todos os
outros direitos.24

22 MARINONI, Luis Guilherme. http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15441-15442-1-
PB.pdf. Acesso em: 14 de Maio de 2013. Op. Cit, p. 13.
23 Apud MARINONI, Luis Guilherme, A efetividade do processo e a tutela antecipatória, p. 59.
24MARINONI, Luis Guilherme. http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15441-15442-1-
PB.pdf. Acesso em: 14 de Maio de 2013. Op. Cit, p.11.

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15441-15442-1-PB.pdf
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15441-15442-1-PB.pdf
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15441-15442-1-PB.pdf
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15441-15442-1-PB.pdf
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Ainda,  LUIS  RODRIGUES  WAMBIER  e  EDUARDO  TALAMINI

mencionam a efetividade do processo como sendo a decisão judicial que deve ser a mais

célere possível para demonstrar a noção de satisfação da parte autora, tendo como um

de seus instrumentos a utilização da chamada tutela antecipada inserida no artigo 273 do

Código  de  Processo  Civil.  Desta  forma,  “o  processo  será  efetivo  se  for  capaz  de

proporcionar ao credor a satisfação da obrigação” 25

Há  ainda,  a  correlação  entre  o  processo  efetivo  e  sua  normativização

constitucional,  pois  para  aqueles  que  entendem  que  a  celeridade  do  procedimento

jurisdicional  engendra  uma  efetividade  processual,  ocorreria,  desta  forma  uma

constitucionalização do conceito de processo efetivo,  que seria inserido na noção de

direito fundamental de todos que buscam o acesso à justiça.

O  advento  da  Emenda  Constitucional  de  45/2004,  que  alterou

significativamente  a  lógica  existente  no  âmbito  do  Poder  Judiciário,  inseriu  na

Constituição de 1988 no Título dos direitos e garantias fundamentais o tema sobre a

celeridade processual no artigo 5°, inciso LXXVIII, com o intuito de promover uma

prestação jurisdicional mais rápida, proporcionando a sensação de satisfação entre as

partes.

Baseado  nisto,  criou-se  a  ideia  de  busca  a  efetividade  em  seu  aspecto

estritamente jurídico do processo para tentar deixar o procedimento mais célere e evitar

que tutelas sejam apreciadas de forma vagarosa, o que poderia dar a sensação de inércia

do Poder Judiciário.

Para alguns constitucionalistas a noção de efetividade do processo seria um

direito fundamental, principalmente com a previsão de celeridade processual, inerente a

qualquer ser humano, independentemente de raça, sexo, cor, credo ou qualquer tipo de

diferença material existente, uma vez que “nos qualificativos fundamentais acha-se a

indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se

realiza, convive.” 26

25WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil, p.380.
26  SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 178.
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Embora  esses  direitos  tenham  sido  internalizados  de  forma  positivada  na

Constituição  da  República,  DUGUIT considera  que  os  direitos  fundamentais  são

supranacionais, sendo uma espécie de norma cogente com alcance internacional.27

Tal  sistemática  internacional  é  vislumbrada  por  meio  da  existência  de

dispositivos positivados na America Latina por meio do Pacto de São José da Costa

Rica  em  seus  artigos  8°,  1°  e  25,  1°,  que  influenciou  a  criação  da  Emenda

Constitucional 45/2004.28 

Essa ideologia em busca da maior celeridade processual e da efetividade do

processo, proporcionou um grande movimento dentro do Poder Judiciário com o I e II

Pactos republicanos, com o intuito de implementar reformas do Poder Judiciário para

“fortalecer a proteção aos direitos humanos, a efetividade da prestação jurisdicional, o

acesso a justiça”29

Além da noção de efetividade da norma, é necessário fazer uma análise do que

seria uma norma eficaz, ou seja, como a norma pode gerar efeitos jurídicos no mundo

fático.  Na  Teoria Geral do Direito estuda-se uma maneira  de entender  a eficácia  da

norma  como  um  todo  enquanto  no  âmbito  dos  direitos  fundamentais  há  teorias

diferenciadas do que seria uma norma eficaz ou aplicável.

Uma norma ao existir no mundo jurídico- ser aprovada pelo Poder Legislativo

e sancionada, em regra, pelo Poder Executivo- precisa posteriormente entrar em vigor

para se tornar válida no ordenamento, para ser eficaz.

A eficácia em relação às normas jurídicas possui a mesma ideia existente nos

negócios jurídicos, ou seja, a norma para ser eficaz precisa gerar efeitos jurídicos. 

Assim, se uma norma prescreve a obrigatoriedade do uso de um aparelho
para a proteção de um trabalhador, mas esse aparelho não existe no mercado
nem há previsão para sua produção em quantidade adequada, a norma será
ineficaz nesse sentido. 30

Portanto, a eficácia e efetividade da norma seriam institutos diferentes, em que

o primeiro relaciona-se estritamente com a produção de efeitos da norma que deve ser

27 Apud SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 179.
28 LENZA, Pedro. Direito Constitucional, p.779.
29 LENZA, Pedro. Direito Constitucional, p.800.
30 JUNIOR, Tercio Sampaio Ferraz. Introdução ao Estudo do Direito, p. 167.
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aplicada  a  todos  os  destinatários  da  norma  de  maneira  coletiva.  Ao  passo  que  a

efetividade remete-se a noção de imposição justa da norma de maneira a atender os

anseios dos indivíduos de maneira particular, como um processo célere que preencha os

anseios das partes para a solução de uma divergência.
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2- PROCESSO

2.1-TEORIAS TRADICIONAIS

Antes de adentrar de maneira definitiva ao tema em discussão neste presente

trabalho, faz-se necessário analisar alguns conceitos básicos que envolvem a matéria.

Existem várias teorias para tentar caracterizar o processo, porém, nos ateremos aos mais

famosos.

Primeiramente,  durante  a  fase  imanentista,  o  processo  não  era  considerado

ciência, ou melhor, não possuía autonomia própria, era conhecida e conceituada apenas

como um conjunto de atos e formas que compunham a prática jurídica. Esta teoria era

intimamente relacionada com a prática forense e teve como defensor no Brasil desse

conceito FRANCISCO DE PAULA BAPTISTA. 31

Em seguida,  superando a teoria  imanentista,  foi  surgindo na  Europa a  fase

chamada de procedimentalista  ou contratualista,  capitaneada por  POTHIER, em que

mencionava o processo como uma forma de acordo de vontade entre as partes para

tentar  chegar  a uma decisão de um terceiro desinteressado.  Tal  definição tem como

arcabouço  a  dinâmica  processual  da  Roma  antiga  em  que  existia  a  fase  da  litis

contestatio em que as partes deveriam estar de comum acordo para ter uma decisão de

um terceiro imparcial, que seria a figura moderna do juiz. 

A teoria contratualista foi substituída pela teoria dos quase contratualistas, ou

seja, o processo era enfrentado como um quase contrato, pois não seria nem um contrato

típico nem um delito, daí seria um instituto sui generis, que não teve tanta aceitação na

época de seu surgimento, por volta do século XIX por GUÉNVAU na França.32

31 CÂMARA, Alexandre, Lições de Processo Civil. p.133 à 135.
32 Idem.
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Porém, todas essas teorias não tiveram tanta força como a introduzida por VON

BÜLOW em meados do século XIX, que é respeitado e a mais aceita na doutrina até os

dias atuais. Para essa corrente, o processo seria uma ciência que se desenvolve a partir

de uma relação jurídico processual por meio de três sujeitos formadores do processo,

trazendo a tona o brocardo do iudicium est actus trium personarun, iudicis, actoris et

rei.33

Ora, sem dúvida tal teoria ainda é muito utilizado na prática forense brasileira,

em que vemos a figura do Juiz, como representante do Estado sendo terceiro imparcial a

lide e as partes, havendo o autor de uma demanda, de um possível direito e o réu, que

tenta impugnar ou impedir o sucesso do pleito da parte adversa.

Outra teoria que ganhara muita projeção foi a criada por  GOLDSCHMIDT,

embora sem muita aceitação da comunidade jurídica,  referindo-se ao processo como

uma situação jurídica. Desta forma, o processo não englobaria apenas o direito subjetivo

de maneira estática, mas o direito de maneira dinâmica de acordo com a situação que

estaria ocorrendo no momento em que se pleiteiam chances e não direito propriamente

dito.34 

Contudo, percebe-se que embora haja tantas divergências em relação ao que

seria o processo em si, causando muita celeuma na doutrina, o ponto de maior relevo e

de grande aceitação é a desconstituição do processo como algo relacionado ao direito

privado, tornando-se eminentemente público, sendo um instrumento para o exercício da

função do Estado por meio da jurisdição, sem necessariamente precisar de aceitação das

partes para isso. 35

Por fim, recentemente na península itálica surgiu uma nova conceituação do

que seria o processo por meio do autor FAZZALARI, excluindo a ideia de relação jurídico

processual,  mencionando  que  o  processo  seria  um  procedimento  realizado  em

contraditório com a inserção das garantias constitucionais.36 

2.2- CONCEITOS

33 Ibdem.
34 CINTRA, Antonio Carlos de Araujo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. p. 305.
35 Idem.
36 Ibdem.
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A definição do que seria processo na doutrina brasileira moderna possui várias

ênfases, sendo que cada autor possui sua própria opinião do que seria o processo.

Inicialmente,  DINAMARCO possui  sua  conceituação  própria,  aproximando-se

muito da teoria de BÜLOW, enfatizando o processo não apenas como um procedimento

ou um conjunto de regramentos ou atos simplesmente. 

Desta maneira, no processo haveria uma ligação entre o poder Estatal sob a

forma de jurisdição e as partes, com grande liame jurídico, sendo cada um dos sujeitos

titulares  de  situações  jurídicas  que  impõe  a  eles  a  prática  de  determinados  atos

procedimentais.  Ademais,  a  relação  jurídica  seria  o  nexo  que  conecta  os  sujeitos,

concedendo-lhes deveres, ônus, obrigações, direitos, poderes, faculdades. 37

O processo seria uma relação entre as partes com um nexo jurídico que seria

uma relação existente entre os sujeitos do processo, o que conduziria a uma natureza de

o processo ser composto por uma relação jurídica processual em que o autor seria um

credor que pleitearia seus direitos e o réu, o devedor que teria um dever, uma obrigação,

em regra. 38

Porém, conforme CANDIDO RANGEL DINAMARCO, o processo não pode

ser confundido como um simples procedimento nem ser conceituado apenas como uma

relação jurídica processual, mas seria uma síntese de uma relação jurídica progressiva

com alguns fatos que direcionam a sua progressão que seria o procedimento; sendo cada

ato processual  uma espécie  de anel que em conjunto forma uma cadeia  que seria o

procedimento tendo como escopo precípuo o objetivo final do processo, que seria a

sentença na fase cognitiva de primeira instância, o provendo a satisfação do credor na

execução. 39

A seu turno LUIS RODRIGUES WAMBIER e EDUARDO TALAMINI já

citam o  processo  baseado  em  seu  entendimento  teleológico  e  não  mais  como  um

simples encadeamento de atos que conduzem a um movimento. A partir disso a função

do processo é resolver aquele conflito de interesses  levado ao órgão jurisdicionado, o

Poder Judiciário pelo autor da demanda. Ainda, em uma visão política o processo seria

37 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. p. 306 à 309.
38 Idem.
39 Ibdem.
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um instrumento para o Estado e os particulares  buscarem uma solução pacifica dos

litígios, em regra. 40 

Já ALEXANDRE CÂMARA, tende a seguir o posicionamento de CANDIDO

RANGEL DINAMARCO com algumas adaptações,  ao afirmar que o processo seria

uma forma de procedimento realizado em contraditório por meio de uma animação feita

pela relação jurídica processual. 

Aduzindo ainda,  que deve ser feito uma separação ao que seria o processo

estatal e o processo jurisdicional. Aquele existe nas outras áreas da atividade pública,

mas fora da esfera jurídica, como o processo administrativo, o processo legislativo e a

arbitragem.  Seguindo,  assim,  o  pensamento  de  FAZZALARI,  dando  ênfase  maior  ao

procedimento do que ao processo em si. 41

Em  relação  ao  processo  jurisdicionado,  percebe-se  a  existência  de  um

representante do Estado de forma eqüidistante e imparcial, soberano, com uma relação

jurídica de direito público em busca de decidir algo. Portanto, o processo estatal seria

diferente do processo jurisdicionado, que é um procedimento em contraditório animado

pela relação jurídica.42 

Ainda,  em  relação  a  HUMBERTO  THEODORO  JUNIOR,  que  define  o

processo como um método ou sistema de atuação utilizado pelo órgão estatal para o

exercício da jurisdição. Sendo que o processo não seria apenas a formulação de atos

materiais,  mas  também  a  relação  jurídica  existente  em  seu  interior,  ou  seja,  uma

obrigação e um dever em busca de prover a expressa manifestação contida na lei.43

Por fim, MOACYR AMARAL define o processo em seu aspecto teleológico,

ou seja, com base em seu objetivo, finalidade que seria: “é a de obter a composição da

lide,  ou  litígio.  E  compor  a  lide,  ou  litígio,  é  resolvê-la  conforma  o  direito

objetivo(...)”.44 

2.3-PROCEDIMENTO

40 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. p.179.
41 CÂMARA, Alexandre. Lições de Processo Civil.  p.140.
42 Idem.
43JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil, vol I. p. 46.
44SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Volume 1.p. 277.
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O conhecimento amplamente divulgado pela seara jurídica é que a etimologia

da palavra processo derivaria do latim, sendo um pro cedere, ou seja, um caminhar para

frente, um seguir, marchar adiante. Sendo que para a teoria de tal movimento ocorrer é

preciso  que  o  processo  dê  passos,  movimente-se  e  isso  é  realizado  por  meio  do

procedimento, que é a forma como o processo desenvolve-se desde o seu início até o

seu término.

O procedimento seria um meio extrínseco pelo qual o processo instaura-se,

desenvolve e termina, sendo sua realidade fenomenológica perceptível. A essência do

processo é a sua finalidade, tendo ênfase em seu aspecto teleológico exercido por meio

da atividade jurisdicional, em detrimento do procedimento que é essencialmente formal,

sendo o meio pelo qual a lei prescreve os atos e fórmulas legais que devem ser seguidas

no processo.45

Ainda, conceitualmente existem muitas confusões sobre os termos processo,

procedimento e autos. O procedimento seria o aspecto puramente formal do processo

que seria o meio utilizado para o exercício da atividade jurisdicional em contraditório, e

autos  seriam  os  documentos  materialmente  corporificados  por  meio  dos  atos  do

procedimento. Assim, seria errôneo falar em processo de conhecimento, cautelar ou de

execução, pois, na verdade seria procedimento cognitivo, cautelar e executivo. Contudo,

com  o  advento  da  Lei  11.232  de  2005,  o  Código  de  Processo  Civil  nomeou  tais

procedimentos  como se fossem fases,  com um processo sincrético  teríamos  fase de

conhecimento, cautelar e executivo.46 

Por  outro  lado,  ainda  mantém-se  a  visão  tradicional  da  ideia  de  existir  o

processo de conhecimento, cautelar, de execução tendo conceituado o procedimento aos

chamados ritos processuais, que são o rito comum ordinário (a partir do artigo 282 do

CPC), sumário (artigos.  275 a 281 do CPC) e os ritos especiais,  estes previstos em

legislações esparsas e no próprio CPC. 47

2.4-TEORIA DOS FATOS JURÍDICOS PROCESSUAIS

A teoria dos fatos jurídicos processuais é importante para se tentar nomear e

explicar o que seriam os atos processuais. Desta forma, o processo seria formado por

45CINTRA, Antonio Carlos de Araujo; GRINOVER Ada, Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. p.301.
46 Idem.
47 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. p.186.
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dois elementos principais, que são: a relação processual e o procedimento. Aquele seria

formado por várias posições jurídicas tanto ativas quanto passivas que se sequenciam do

começo  ao  final  do  processo,  sendo  o  denominado  caráter  progressivo  da  relação

processual,  formado  pelos  eventos  que  possuem eficácia  de  constituir,  modifica  ou

extinguir situações jurídicas processuais, chamados de fatos processuais. 48

Os fatos processuais podem ser constituídos ou não por meio de manifestações

de vontade, quando existir tal demonstração volitiva a doutrina chama de ato processual,

e quando não houver qualquer expressão de vontade está presente o fato processual

strictu sensu.49

Sendo ao final negado pelos mencionados autores a existência de um possível

negocio jurídico processual, pois os atos processuais são formados pela manifestação

voluntária dos sujeitos apenas para sua realização e constituição, não para o conteúdo

acrescido ou não no ato, não havendo liberdade para escolher quais os efeitos surgiram

dos atos.50 

Por outro lado, FREDIE DIDIER menciona a existência de fatos processuais

em  sentido  estrito  como  aqueles  que  são  formados  sem  qualquer  manifestação  de

vontade,  sendo  as  ações  advindas  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  como tragédias

naturais,  o  parentesco,  a  confusão  (art.  267,  X  do  CPC),  a  morte,  ou  seja,  fatos

inevitáveis e imprevisíveis.51 

Este autor ainda ministra sobre a existência de atos fatos processuais em que

seria inócuo e irrelevante analisar a existência ou não de vontade para a consecução do

ato processual. Podendo ser ato fato reais, como adiantamento de custas e preparo; ato

fato caducificantes, a revelia, qualquer tipo de perda de prazo; ato fato indenizativos,

como execução provisória ou anulação de título.52 

Neste  sentindo,  indo  de  encontro  à  teoria  lecionada  por  DINAMARCO,  pois

aquele reconhece a existência de um negócio jurídico processual, sendo formado pela

48 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. São Paulo, p.361.
49 Idem.
50 Ibdem.
51 JUNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de 
Conhecimento, Volume 1. p. 246.
52 JUNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de 
Conhecimento, Volume 1.p. 247.
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expressão volitiva das partes participantes do referido ato processual. Citando exemplos

da  convenção de  dilação  dos  atos  dilatórios,  a  renúncia,  desistência  do processo,  o

acordo de suspensão do processo, o adiamento convencionado da audiência. 53

2.5-ATOS PROCESSUAIS

 CANDIDO RANGEL DINAMARCO, ADA PELLEGRINI GRINOVER e

ANTONIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA, defendem que o ato processual  seria

uma  conduta  realizada  pelos  sujeitos  do  processo  que  produz  efeitos  para  criar,

modificar ou extinguir situações jurídico-processuais.54 

Os atos processuais seriam os formados pelos sujeitos que gravitam em torno

do  processo  e  procedimento  jurisdicionado,  podendo  ser  divididos  entre  os  atos

formados pelo Estado por meio do juiz e dos auxiliares da justiça; atos realizados pelas

partes,  autor  e  réu,  geralmente;  e  os  atos  simples  e  complexos  que  são  definidos

expressamente no Código de Processo Civil, não sendo exclusivo de qualquer sujeito.

Os atos do juiz estão previstos no artigo 162 do CPC, sendo três espécies: a

sentença,  o  despacho  e  as  decisões  interlocutórias.  Porém,  CANDIDO  RANGEL

DINAMARCO estrutura  a classificação dos  atos  do magistrado de maneira  diversa,

sendo os atos de provimentos que:

Provimentos são os pronunciamentos do juiz no processo, expressões verbais
ou escritas  de  seu pensamento.  Eles  contêm,  conforme  o caso,  a  decisão
sobre alguma pretensão de uma das partes ou a determinação de providencias
a serem realizadas.  Segundo sua influencia sobre a causa,  os provimentos
serão  finais  ou  interlocutórios.  Os  finais  consistem  em  decidir  a  causa,
impedindo  que  o  juiz  volte  a  se  pronunciais  sobre  ela,  salvo  casos
excepcionais  (CPC,  art.  463).  Os  interlocutórios  como  dizem  o  nome
(interlocutor,  falado  no  meio)  são  aqueles  pronunciados  ao  longo  do
processo, sem lhe pôr fim e sem decidir a causa.55

Já os atos dos auxiliares da justiça são mais burocratizadores que permitem o

desenvolvimento  da  forma  processual,  dando  andamento  a  documentação  ou

comunicação de atos praticados pelos sujeitos da relação jurídico processual.

53 JUNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de 
Conhecimento, Volume 1. p. 249.
54 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. p.361.
55 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. p.363.
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Os atos das partes são subdivididos por CANDIDO RANGEL DINAMARCO,

ADA PELLEGRINI GRINOVER e ANTONIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA em:

postulatórios  cuja  formação  depende  da  manifestação  das  partes,  como  denúncia,

petição inicial, recurso. Há os dispositivos que são os praticados para dispor de algum

direito,  como a renúncia ou desistência  da ação ou do recurso. Os instrutórios, cujo

objetivo é convencer o juiz a praticar determinado ato, como a oitiva de testemunhas. E

por fim, a existência dos atos das partes considerados reais que são as meras condutas

das partes, como o pagamento de custas, a exibição de documentos ou os depoimentos

pessoais.56 

Por fim, os atos podem ser simples ou complexos, aqueles são os atos que são

formados e exaurem-se em um só ato, como a citação,  intimação, contestação. E os

complexos são os que precisão de um conglomerado de atos que irão se justapor, como

a audiência em primeiro grau ou as sessões em segundo grau.57

2.6-PRAZOS

Tem-se uma noção comum de que  o direito  de ação exercido  pelo  autor  é

desenvolvido pelo  chamado  impulso  oficial  que  permite  o  processo  se desenvolver,

seguir em frente para chegar ao seu fim, por meio das práticas dos atos processuais que

fazendo  uma  metáfora  seriam  os  passos  dados  pelo  processo,  para  que  este  possa

caminhar. Entretanto, esses atos processuais são delimitados por lapsos temporais que

podem ser obrigatórios ou estipulados pelas partes ou pelo próprio magistrado.

Para que o juiz profira ao final do processo de conhecimento de 1° grau uma

sentença  é  necessário  que  haja  a  prática  de  vários  atos,  como  a  citação  do  réu,  a

contestação, a designação da audiência e depois a prolação da decisão, sendo certo que

para cada ato haja prazos específicos, como, por exemplo, 15 dias para o sujeito passivo

de a relação processual apresentar a contestação de acordo com o artigo 297 do CPC.

O atual Código de Processo Civil em vigor trata do tema nos artigos 177 a 199,

referindo-se  a  disposições  gerais,  tipos  de  prazos,  como  é  feita  a  contagem  e  as

possíveis penalidades aduzidas aos sujeitos do processo em caso da perda do prazo para

a realização dos atos estipulados para o caso concreto.

56 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. p.365.
57 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. p.366.
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O artigo 177 do CPC já inicia  o capitulo III  conceituando o que seriam os

prazos legais e os judiciais, aqueles seriam os previstos expressamente em lei, que são a

regra, e os judiciais são os definidos pelo juiz em caso de omissão legal. Ainda, existem

os prazos conhecidos como peremptórios, em que as partes não podem dispor de arbitrar

adiamento ou encurtamento do período de tempo previsto, conforme artigo 182 do CPC.

Em  contrapartida,  há  os  prazos  dilatórios  cuja  característica  permite  que  as  partes

possam  acordar  e  dispor,  escolhendo  tempo  maior  para  cumprirem  as  diligências

requeridas pelo magistrado, nos termos do artigo 181 do CPC.

Entretanto, o CPC expressamente prevê a possibilidade de dilação dos prazos

peremptórios sempre que existir a chamada justa causa que impossibilite a prática do

ato em seu tempo hábil previsto ou estipulado em lei. Percebe-se isso pelo artigo 182, §

único  do  CPC  que  possibilita  que  o  limite  temporal  seja  excedido  em  caso  de

calamidade pública. Tendo, ainda o artigo §1° conceituado a justa causa como o evento

imprevisto,  alheio a vontade da parte, que impediu a realização de determinado ato.

Assim, podendo o juiz sempre que verificar a justa causa prorrogar o prazo, conforme o

artigo 183, 2°.

Por outro lado, há prazos previstos em lei chamados de próprios e impróprios,

sendo aqueles os geralmente praticados pelas partes em que o descumprimento desse

tipo de prazo gera conseqüências negativas, ônus processuais que serão conduzidos no

andamento do rito processual, conforme previsto no artigo 40, §2° do CPC, alterado

pela Lei 11.969/2009. Enquanto os prazos impróprios geralmente são praticados pelo

magistrado e os auxiliares da justiça que a falta de respeito a tais prazos não insere

qualquer  tipo  de  penalidade  ou  ônus  para  as  pessoas  que  não  cumprem  os  lapsos

temporais previstos. LUIZ RODRIGUES WAMBIER define que ”os prazos impróprios

não  acarretam  conseqüências  processuais,  mas  podem  gerar  conseqüências

disciplinares, conforme dispõem os arts. 194 e 198 do CPC.” 58

Quanto à forma de contagem, podem ser feitos de diversas formas, desde em

dias, horas, minutos, meses ou anos, pois ao longo do corpo do CPC presenciam-se

muitos tipos de contagem.

Em regra os prazos são contados em dias, havendo, todavia, contagem que se
faz em horas, em minutos e até em meses ou anos. Exemplo de contagem em
horas tem-se no processo de execução para entrega de coisa incerta em que a

58 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. p.253.



32

parte tem 48 horas para impugnar a escolha da coisa feita pelo adversário
(art. 630). Exemplo de prazo contado em minutos é o dos debates orais, que
se realizam ao final da instrução, na audiência de instrução e julgamento ( art.
454)  do  processo  de  conhecimento.  Diz  esse  dispositivo  do  Código  de
Processo Civil que o juiz, finda a instrução, “dará a palavra ao advogado do
autor e ao do réu, bem como ao órgão do Ministério Público, sucessivamente
pelo prazo de 20(vinte) minutos para cada um, prorrogável por 10( dez), a
critério do juiz”. Conta-se em anos o prazo de abandono do processo, que
permite a sua extinção, pelo juiz, sem resolução do mérito ( art. 267, II).” 59

Nesta linha, há termos iniciais e finais em relação à contagem dos prazos, os

chamados dies a quo e dies ad quem, tendo previsão no artigo 184 do CPC em que se

inclui o dia do vencimento e excluindo do dia do começo, podendo em caso do prazo

começar em dia não útil ou feriado ser prorrogado o início da contagem para o primeiro

dia  útil  desimpedido,  sendo  o  artigo  184,  §  2°  dispondo  que  os  prazos  somente

começam a correr no primeiro dia útil após a intimação.

Contudo, a Lei 11.419/2006 trouxe inovações ao CPC inserindo o denominado

processo eletrônico que permite  a publicação das intimações  por meio do Diário de

Justiça eletrônico:

Que se considera a data da publicação como o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização da informação no respectivo site da internet (art. 4°,§3°). O
prazo processual que decorra de tal publicação iniciar-se-á no primeiro dia
útil seguinte ao dia considerado como data da publicação (conforme o artigo
4°,§4°, da mesma lei.60

A mencionada lei introduziu ainda a intimação eletrônica que é diferente da

intimação por meio do diário de justiça eletrônico, pois aquele permite que as partes

tomem  ciência  dos  atos  através  de  consulta  feita  ao  sítio  correspondente  ao  órgão

jurisdicional. Sendo que tal consulta deve ser feito em até dez dias da expedição dos

atos sob o ônus de serem considerados realizadas as intimações automaticamente. 

A lei do processo eletrônico trouxe uma grande novidade ao diferenciar-se da

regra geral em relação ao momento do início da contagem do prazo, ao permitir que o

prazo comece a correr no dia útil seguinte a disponibilização no sítio eletrônico e não ao

dia seguinte a publicação da informação.

Considera-se  como  data  da  publicação  no  Diário  de  Justiça  eletrônico  o
primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no respectivo
site  da  internet  (art.  4°,§3°),  e  o  prazo  processual  que  decorra  de  tal
publicação iniciar-se-á no primeiro dia útil seguinte ao dia considerado como
data  da  publicação  (art.  4§4°).  Nessa  segunda  diretriz,  não  há  novidade
nenhuma. É regra geral do art. 184, caput c/c §2°, do CPC. Mas o primeiro

59 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. p.251.
60 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. p.254.
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preceito constitui uma inovação, pois, no silencio da lei, em princípio valeria
como data de publicação aquela mesma em que a informação foi posta no
site. Ao se considerar como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao
da disponibilização no site, evita-se que a parte peca praticamente um dia do
prazo quando a informação for La lançada apenas no fim do dia.61 

Portanto,  os  prazos  processuais  são  importantes  para  que  se  busque  uma

tentativa de prognóstico de quanto tempo pode durar o tramite processual e suas ações,

todavia, tal tema será estudado mais adiante para melhor compreender se os prazos são

de vital importância para uma razoável duração do processo.

61 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. p.774.
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3. NOVAS TEORIAS DE PROCESSO: CONTRADITÓRIO

3.1. CONTRADITÓRIO FORMAL X CONTRADITÓRIO PARTICIPATIVO

 

 Em contraposição ao conceito clássico de processo, baseado na formalidade e

instrumentalidade de seus atos de forte tendência burocratizadora, vem crescendo entre

os  autores  o  chamado  contraditório  participativo,  impulsionado  com  o  advento  do

Estado Democrático de Direito.

Inicialmente, o contraditório é um princípio constitucional previsto no artigo

5°,  LV,  cujo  objetivo  é  permitir  que  as  partes  do  processo  possam  externar  seus

argumentos para que o Estado juiz possa proferir uma decisão para resolver o conflito.

Neste sentido, o magistrado estaria numa posição equidistante das partes, que

sucessivamente apresentaram sua tese e antítese para ao final ser elaborada uma síntese

em forma de decisão judicial.62

Este é o conceito clássico do contraditório, que visa apenas permitir que ambos

os litigantes em uma demanda judicial possam expor suas ideias e argumentos em torno

dos fatos e do direito em discussão no processo. 

O juiz, por força de seu dever de imparcialidade, coloca-se entre as partes,
mas  eqüidistante  delas:  ouvindo  uma,  não  pode  deixar  de  ouvir  a  outra;
somente  assim se  dará  a  ambas  a  possibilidade  de  expor  suas  razoes,  de
apresentar suas provas, de influir sobre o convencimento do juiz.63 

Este princípio surge com o objetivo de permitir  que todos os envolvidos na

relação jurídica processual possam expor sua versão sobre os fatos, garantindo desta

maneira, a isonomia entre as partes e a paridade de armas para que o juiz possa tentar

chegar a uma decisão.64  

Entretanto, a possibilidade da parte ré contradizer o autor da ação judicial é

considerada  em  seu  aspecto  extremamente  formalista,  apenas  permitindo  que  se

62 CINTRA, Antonio Carlos de Araujo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. p. 61.
63 CINTRA, Antonio Carlos de Araujo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. p. 61.
64 JUNIOR, Humberto Theodoro; NUNES, Dierle José Coelho. Disponível em: www.fdsm.edu.br/revista/
volume28/vol28_10.pdf. Acesso em: 11 de Julho de 2013. Op. Cit, p.108.

http://www.fdsm.edu.br/revista/volume28/vol28_10.pdf
http://www.fdsm.edu.br/revista/volume28/vol28_10.pdf
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estabeleça a prática de mais um ato processual, que seria a abertura de prazo para a

resposta do réu. 65 

Portanto,  a  definição  tradicional  deste  princípio  é  extremamente  formalista,

remetendo-se ao conceito da instrumentalidade do processo mencionada por CANDIDO

RANGEL DINAMARCO sem necessariamente  se  preocupar  com os  interesses  das

partes envolvidas.66 

Em contrapartida, a noção de contraditório formal não parece adequar-se a do

que seria um processo justo, pois impede que as partes possam dialogar, argumentando

de maneira mais humanizada e eficaz a busca da solução da avença.

Neste aspecto a busca de um processo célere para atender aos reclamos de uma

sociedade neoliberal que privilegia a rapidez não parece se coadunar com a ideia de

contraditório  participativo,  advindo  dos  autores  alemães  “que  um debate  bem  feito

conduz a redução do tempo processual e a formação de decisões melhor construídas,

com a decorrente diminuição da utilização dos recursos.” 67

Desta forma, ganha espaço o contraditório participativo, não devendo mais ser

levado em consideração apenas o contradizer formal, sem que as partes possam dialogar

e conduzir a uma melhor maneira de se resolver o conflito.68

MARCELO PEREIRA DE ALMEIDA esclarece a participação das partes na

produção de uma sentença:

Esse  contraditório  participativo  se  caracteriza  pela  possibilidade  dos
interessados  efetuarem  intervenções  eficientes  no  processo  e  exercer
amplamente as prerrogativas inerentes ao direito de defesa e que preservem o
direito de discutir os efeitos da sentença que tenha sido produzida sem sua
plena participação.  69

65ALMEIDA, Marcelo Pereira de. Disponível em: http://www.aninter.com.br/anais
%201%gt18%20acesso%eo%20justi%e7a,%20direitos%20humanos% 0%20cidadania/crise%20de
%20paradigmas%20do%20acesso%20%co%justi%20perante%20o%20judici%c1rio%brasileiro
%20%20trabalho%20completo.pdf. Acesso em 11 de julho de 2013. Op. Cit, p. 03.

66 DINAMARCO, Candido Rangel, A instrumentalidade do processo, p. 320.
67JUNIOR, Humberto Theodoro; NUNES, Dierle José Coelho. Disponível em: www.fdsm.edu.br/revista/
volume28/vol28_10.pdf. Acesso em: 11 de Julho de 2013. Op. Cit, p.178.

68JUNIOR, Humberto Theodoro; NUNES, Dierle José Coelho. Disponível em: www.fdsm.edu.br/revista/
volume28/vol28_10.pdf. Acesso em: 11 de Julho de 2013. Op. Cit, p.179.
69ALMEIDA, Marcelo Pereira de. Disponível em: http://www.aninter.com.br/anais
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Assim,  o  contraditório  ganhou  contornos  mais  humanísticos  e  menos

formalistas,  permitindo  que  as  partes  realmente  estejam  em  igualdade  para  poder

debater  sobre  a  melhor  solução  da  divergência  existente  e  conduzida  ao  Poder

Judiciário. 70

Nesta linha, o magistrado não fica inerte apenas observando o que as partes

estão alegando, mas também, seria participativo,  inferindo sugestões e ideias com o

intuito de se chegar a um resultado final satisfatório para todos.71 

Assim, há uma tendência  da doutrina  moderna de se livrar  das  amarras  do

formalismo  excessivo  que  por  muitos  anos  está  intrínseco  ao  Direito,  para  poder

valorizar  e  introduzir  um  contraditório  participativo  entre  as  partes  e  o  Estado,

desmitificando este último como um poder repressivo e dissociado do real interesse dos

seus jurisdicionados.

3.2.  CONTRADITÓRIO  COMO  GARANTIA  DE  PARTICIPAÇAO

DEMOCRÁTICA

A exposição sobre o processo e procedimento tradicionais, com base no devido

processo legal parece não se coadunar com o advento do Estado Democrático inserido

pela Constituição de 1988, pois as formalidades processuais não permitem ainda uma

maior participação das partes para a realização do contraditório.

No  ordenamento  processual  brasileiro,  o  contraditório  antes  de  ser  um

princípio Constitucional é uma demonstração de participação democrática das partes na

relação jurídico-processual.

Desta forma, seria uma forma de permitir as relações mais próximas entre o

Estado e os seus cidadãos como forma de permitir um diálogo entre eles e garantir a

noção de democracia com o intuito de permitir que as partes possam se manifestar. 

Isso se configura pela adequada e tempestiva notificação do ajuizamento da
causa e de todos os atos processuais, por meio de comunicações eficientes,
possibilitando a impugnação de se mostrar contrário aos seus interesses, de

%20paradigmas%20do%20acesso%20%co%justi%20perante%20o%20judici%c1rio%brasileiro
%20%20trabalho%20completo.pdf. Acesso em 11 de julho de 2013. Op. Cit, p. 06.
70ALMEIDA, Marcelo Pereira de. Disponível em: http://www.aninter.com.br/anais
%201%gt18%20acesso%eo%20justi%e7a,%20direitos%20humanos% 0%20cidadania/crise%20de
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%20%20trabalho%20completo.pdf. Acesso em 11 de julho de 2013. Op. Cit, p. 07.
71 Id ibid.
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sorte a não se decidir qualquer questão sem que os interessados possam se
manifestar.72 

Contemporaneamente,  o  contraditório  não  fica  mais  submetido  às

formalidades dos atos processuais, permitindo que as partes possam manifestar-se entre

si e com o Estado juiz para poderem chegar a uma decisão judicial que as permitem

sentirem-se satisfeitas com o que foi acordado. Sendo, isto, o conceito de participação

democrática do contraditório.73 

 Desta forma, deixa-se de lado a teoria do direito positivado puro em que se

valoriza excessivamente a forma, para permitir o contraditório como forma de assegurar

a participação democrática entre o magistrado e os cidadãos envolvidos no processo,

podendo ser partes ou terceiros.74

Esta valorização de um contraditório  mais  participativo  parece não ter  sido

analisado pelos elaboradores do novo Código de Processo Civil, pois estes propõem no

projeto que os prazos processuais sejam alargados, o que evita um contato maior entre

as partes e o magistrado de dialogarem e chegarem a uma decisão final.

O contraditório é formado também pelo princípio da oralidade, permitindo que

os cidadãos presentes num processo judicial possam expor suas opiniões de forma mais

clara e rápida, deixando de lado a tradição brasileira de formalização exarcebada.

A  desejada  participação  pode  ser  alcançada  com  procedimentos  que
prestigiem a  oralidade.  A  oralidade  é  essencial  para  a  existência  de  uma
justiça humanizada, pois somente o uso para palavra oral e o contato humano
do  juiz  com  as  partes  podem  assegurar  de  modo  efetivo  o  direito  de
influenciar a decisão. 75

Portanto, pode-se presumir que o novo projeto de Código de Processo Civil ao

permitir uma maior dilação temporal para a confecção de defesa do réu, deixa de lado a

busca de uma maior participação democrática de um contraditório que busca atender os

anseios nos interessados em uma satisfação judicial. 

72ALMEIDA, Marcelo Pereira de. Disponível em: http://www.aninter.com.br/anais
%201%gt18%20acesso%eo%20justi%e7a,%20direitos%20humanos% 0%20cidadania/crise%20de
%20paradigmas%20do%20acesso%20%co%justi%20perante%20o%20judici%c1rio%brasileiro
%20%20trabalho%20completo.pdf. Acesso em 11 de julho de 2013. Op. Cit, p. 06.
73 Id ibid.
74 Id ibid.
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3.3.  PROCESSO  DEMOCRÁTICO  VIA  FORTALECIMENTO  DO

CONTRADITÓRIO

Diante da inauguração de uma ordem democrática com a Constituição de 1988,

o  Estado  passou  a  ter  um  papel  importante,  de  preservar  e  garantir  os  princípios

constitucionais  e dentre  estes está o contraditório e todos os princípios  inerentes  ao

processo.

Neste  sentido,  deve-se  valorizar  uma  participação  mais  ativa  das  partes,

rompendo com a ideia tradicional de um processo célere que não respeita a vontade dos

sujeitos.

 A função estatal, no contraditório participativo, é servir de aparato para que as

pessoas possam dialogar com o escopo de tentarem chegar a uma decisão que pareça

adequada para as pessoas que compõem a relação processual.76 

Desta  forma,  apenas  com  a  desconstrução  de  um  processo  monocrático,

autoritário  em que o Estado juiz  emite  sua decisão,  que muitas  vezes  não atende a

realidade fática das partes é que se chegará a um contraditório mais satisfatório.

Baseado  nisto,  MARCELO  PEREIRA  DE  ALMEIDA  sugere  a  busca  da

oralidade não formalista que existe hoje para permitir uma maior democracia na relação

processual em busca de um contraditório mais humanizado.

Atualmente,  não  se  aceita  mais  a  oralidade  com este  sentido  meramente
formal, mas sim o de que em qualquer processo o juiz possibilite a abertura
para se instaurar um diálogo humano, que se dá pela palavra oral, pois esta é
o  modo  mais  perfeito  de  comunicação,  e,  portanto,  aquele  que  se  pode
efetivamente assegurar  o contraditório participativo, assegura o direito das
partes de influir eficazmente nas decisões. 77

Entretanto, o atual e o futuro Código de Processo Civil ainda  parecem estar

dissociados de uma democracia processual, pois ainda há previsão de regras rígidas para

a prática de atos que permitem um contraditório ainda formalizado, como a fixação de

prazos pré-estabelecida pela Lei para que as partes pratiquem certos atos.

76 Id ibid.
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Portanto, pode-se compreender que o adequado seria permitir  que os prazos

fossem mais flexíveis para serem determinados pelas partes em harmonia com o juiz.

Além,  da  valorização  da  oralidade  para  que  se  pudesse  chegar  a  uma  sentença

satisfatória  entre  as  partes;  o  que  permitiria  separar  a  ideia  de  processo  do  mundo

contemporâneo, neoliberal, da rapidez a qualquer custo, sem valorizar o ser humano.

4- ANÁLISE AO ATUAL E FUTURO CPC: PRAZOS

4.1- MUDANÇAS 

4.1.1- A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Antes de se iniciar a discussão proposta neste trabalho sobre as mudanças que

poderão ocorrer em relação ao novo Código de Processo Civil brasileiro em relação aos
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prazos processuais, menciona-se a busca de uma constitucionalização do processo com

a introdução dos princípios constitucionais como norteadores do CPC.

No capitulo I, tanto do Projeto de Lei 166/2010 do Senado Federal quanto no

projeto de lei da Câmara dos Deputados sob o número 8046/2010, expõem no artigo 1°

que os princípios e valores expostos na Constituição da República de 1988 devem ser

utilizados como base para disciplina, a ordenação e a interpretação do futuro CPC.

Ademais, o projeto não se limita a isso, mencionando expressamente que o juiz

deverá  exercer  a  atividade  jurisdicional  observando  os  princípios  da  dignidade  da

pessoa humana, da razoabilidade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da

publicidade e da eficiência. Percebendo, claramente, a tentativa de nosso legislador de

aproximar os princípios da administração pública contido no artigo 37, caput de nossa

Constituição da República no artigo 6° do Projeto de Lei, que hoje tramita na Câmara

dos Deputados. 

PL 166/2010: 

Art. 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme
os  valores  e  os  princípios  fundamentais  estabelecidos  na  Constituição  da
República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.

Art. 4º. As partes têm direito de obter em prazo razoável a solução  integral
da lide, incluída a atividade satisfativa. 

Art. 6º. Ao aplicar a lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum, observando sempre os princípios da dignidade
da pessoa humana,  da razoabilidade,  da legalidade,  da impessoalidade,  da
moralidade, da publicidade e da eficiência.78

Outro princípio entronizado no texto do Projeto de Lei foi a razoável duração

do processo já previsto no artigo 5°, inciso LXXVIII da Constituição de 1988 como se,

dessa forma, a cultura jurídica de realização do processo lento, vagaroso pudesse ser

resolvido repetindo um comando já existente no ordenamento jurídico.

Tal fenômeno tem íntima relação com a teoria da supremacia da Constituição

permitindo que a regra prevista  nesta  influencie  e  norteie  todas  as  normas jurídicas

existentes.  JOSÉ AFONSO DA SILVA menciona a supremacia da Constituição: “é

nela  que  se  acham  as  normas  fundamentais  do  Estado,  e  só  nisso  se  notará  sua

superioridade em relação às demais normas jurídicas.”  79 No entanto, tal supremacia

78 Mesma redação no Projeto de Lei 8046/2010 da Câmara dos Deputados.
79 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. p. 45.
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não seria apenas formal no aspecto de ser supremo por ter uma criação mais rígida, mas

também  no  sentido  material  de  ter  conteúdo  geral  que  possa  influenciar  nas  leis

infraconstitucionais. 

Pode-se compreender que estamos vivendo um momento em que após 25 anos

de vigência da nova ordem constitucional, muitos operadores do direito ainda parecem

ser relutantes a interrelacionar a Constituição com outros ramos do direito, inclusive o

Código de Processo Civil, necessitando assim, de mais mudanças legislativas para tentar

repetir e copiar normas prescritas na Constituição na legislação ordinária.

Isto é explicado, porque por muitos anos a Constituição da República estava

fora de sua posição hierárquica de superioridade abafada por sistemas não democráticos

que existiam no País.

A Constituição liberta da tutela indevida do regime militar,  adquiriu força
normativa e foi alçada, ainda que tardiamente, ao centro do sistema jurídico,
fundamento e filtro de toda a legislação infraconstitucional.80  

Assim, vislumbra-se a tentativa do legislador em tentar integrar o direito como

um sistema jurídico único em busca de atender aos princípios norteadores do Estado

Democrático de Direito insertos na Constituição da República de 1988, incluindo nesse

bojo o novo Código de Processo Civil brasileiro.

4.1.2-CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL: O QUE MUDA

Atualmente  o  Código  de  Processo  Civil  possui  contagem  dos  prazos  de

maneira bem própria e objetiva, sempre começa a se contar o prazo a partir do dia da

intimação ou citação, incluindo o dia do vencimento e excluído o dia do começo. Além

de não ser computado para a contagem se o dia do começo cai em um feriado ou um dia

em que for determinado o fechamento do fórum ou quando o expediente forense findar

antes do horário normal, sua contagem começa a correr no dia útil subseqüente, sendo

que o mesmo ocorre com o término do prazo.

Conforme o CPC:

Art. 179.  A superveniência de férias suspenderá o curso do prazo; o que Ihe
sobejar recomeçará a correr do primeiro dia útil seguinte ao termo das férias.
Art. 184.  Salvo  disposição  em  contrário,  computar-se-ão  os  prazos,
excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. 
§ 1o  Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento
cair em feriado ou em dia em que: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1973)
I - for determinado o fechamento do fórum;

80 Apud FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. p.63.
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II - o expediente forense for encerrado antes da hora normal.
§ 2o  Os  prazos  somente  começam  a  correr  do  primeiro  dia  útil  após  a
intimação (art. 240 e parágrafo único). 

Outro aspecto importante  que existe em relação aos prazos é a questão das

prerrogativas existentes para a Fazenda Pública, Ministério Público, para a Defensoria,

de acordo com o artigo 188 do CPC e artigo 5°,§ 5° da Lei 1060/50.

Art. 188. Computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e em dobro
para recorrer quando a parte  for a Fazenda Pública ou o Ministério Público.
Art.5 º§ 5° Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por
eles mantida,  o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente,  será
intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias,
contando-se-lhes em dobro todos os prazos. 

Tal  situação  permite  que  o  Código  de  Processo  Civil  aduza  violações  ao

princípio da isonomia tanto no aspecto formal quanto material,  pois ao permitir  que

órgãos  de  natureza  eminentemente  públicos  tenham  certa  valorização  do  nosso

ordenamento  processual  a  uma  violação  do  artigo  5°,  caput  da  Constituição  da

República.

Assim, a lógica dos prazos processuais em nosso ordenamento processual civil

é  baseada  em  uma  impossibilidade  de  prorrogação  dos  prazos  salvo  exceções

taxativamente elencadas na Lei. 

Ainda, os prazos são geralmente peremptórios, ou seja, definidos em Lei de

forma taxativa; salvo exceção é que a contagem dos prazos poderá ser dilatória baseado

no  acordo  de  vontade  entre  as  partes  permitidas  pelo  Magistrado  quanto  ao  caso

concreto.

Neste  sentido,  o  artigo  178  proíbe  as  partes  de  alterarem  os  prazos

peremptórios mesmo com o acordo de vontade entre  as partes,  ou seja,  mesmo que

todos  estejam de  acordo  com a  mudança  dos  prazos  peremptórios,  esta  alteração  é

vedada.

Vislumbra-se, aqui, uma obrigatoriedade estrita pelo nosso legislador que pode

muitas vezes embaraçar a solução do conflito em que as partes possam precisar de um

maior tempo para conseguir as provas necessárias em relação ao caso concreto.

Art. 173. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.
Parágrafo único. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos tendo
em conta a complexidade da causa.



43

Art. 177. As partes podem, de comum acordo, reduzir ou prorrogar o prazo
dilatório, mas a convenção só tem eficácia se, requerida antes do vencimento
do prazo, se fundar em motivo legítimo.
§ 1º O juiz fixará o dia do vencimento do prazo da prorrogação.
§ 2º As custas  acrescidas  ficarão  a cargo  da parte  em favor  de quem foi
concedida a prorrogação.
Art. 178. É vedado às partes, ainda que todas estejam de acordo, reduzir ou
prorrogar os prazos peremptórios. O juiz poderá, nas comarcas e nas seções
judiciárias  onde  for  difícil  o  transporte,  prorrogar  quaisquer  prazos,mas
nunca por mais de dois meses.
Parágrafo  único.  Em caso  de  calamidade  pública,  poderá  ser  excedido  o
limite previsto neste artigo para a prorrogação de prazos.

A principal mudança ocorrida em relação aos prazos refere-se a sua contagem,

que  levarão  em conta  apenas  os  dias  úteis,  não  computando  os  feriados,  finais  de

semana ou qualquer evento que estabeleça que aquele determinado dia não seja útil.

Diferentemente  do  que  ocorre  no  CPC/73  em que  os  prazos  são  contínuos,  sendo

postergada a sua contagem, apenas se o dia do começo ou do término da contagem não

for um dia útil. 

Pode-se analisar que tal dilação dos prazos pode deixar o término do processo

mais longo que o normal,  vg, se o prazo começa a correr em uma quinta-feira e na

sexta-feira  e  segunda-feira  são  feriados,  o  prazo  só  voltará  a  correr  na  terça-feira

subsequente, daí a parte terá mais quatro dias para que seja computado seu prazo.

Neste sentido, haveria um alargamento dos prazos processuais que podem ir de

encontro ao Princípio da celeridade processual abarcada na Constituição da República.

PL166/2010

Art. 174. Na contagem de prazo em dias, estabelecido pela lei ou pelo juiz,
computar-se-ão, de forma contínua, somente os úteis.

Ademais, foi previsto uma data de suspensão dos prazos na época do chamado

recesso forense, compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro. 

Tal regra é regulada pela resolução número 08 do CNJ e pela Lei Orgânica

5010/1966 da Justiça Federal em seu artigo 62, I, que preveem o período de recesso

apenas entre os dias 20 de dezembro a 06 de janeiro.

Logo,  o  texto  do  projeto  de  CPC  aumenta  o  período  de  inatividade  do

judiciário,  o  que  poderá  causar  uma  morosidade  ainda  maior  na  resolução  dos

processos. 
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Desta  forma,  demonstrando  mais  uma  contradição  entre  o  princípio  da

eficiência norteador do novo código e a sua aplicação prática.

  PL166/2010

Art. 175. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos
entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

Em relação  à  contagem do prazo  processual,  exclui-se  o  dia  do  começo  e

inclui-se o do término, tal dispositivo e entendimento se mantém com o projeto em seu

artigo 180. Sendo, também resguardada a ideia de se manter a prorrogação do prazo se o

seu começo ocorrer em dia que for feriado, for determinado o fechamento do fórum ou

o expediente forense terminar antes do horário normal.

  PL8046/2010

Art. 180. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo
o dia do começo e incluindo o do vencimento.
§ 1º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil, se o vencimento
cair em dia em que:
I – haja feriado;
II – for determinado o fechamento do fórum;
III  – o expediente forense for  encerrado antes  ou iniciado depois da hora
normal e houver interrupção da comunicação eletrônica.

Uma das temáticas que podem proporcionar uma desvalorização do princípio

Constitucional da eficiência e as idéias de eficácia e efetividade seria o fim da contagem

dos  prazos  de  forma contínua,  sem interrupção  ou suspensão em dias  considerados

feriados e sem expediente forense, como mencionado acima.

Esta nova disposição vem trazendo à tona um antigo desejo do legislador pátrio

de permitir que os prazos ampliem-se de tal maneira que o tempo inicialmente previsto

em lei geralmente não seja cumprido, pois sempre haverá um sábado ou domingo – que

não são dias forenses úteis- para suspenderem os prazos, além dos diversos feriados

existentes no País.

A  lei  10.358/2001  tentou  implementar  essa  nova  maneira  de  se  contar  os

prazos  processuais,  tendo  sido  vetado  à  época,  sendo  importante  mencionar  que  a

referida lei previa que em casos dos prazos em dobro para recorrer da Fazenda Pública e

Ministério Público e quádruplo para contestar da Fazenda não seriam alcançados por tal

norma. Ao contrário do que se previa a proposta de novo Código de Processo Civil

permite que tal suspensão dos prazos alcance os órgãos estatais alhures, provocando um

verdadeiro retrocesso, o que possivelmente poderia proporcionar uma lentidão para se

findar uma demanda jurídica.
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Desta maneira, pode haver o surgimento de um problema bastante relevante em

relação  à  interrupção  da  contagem  dos  prazos  processuais  em dias  que  há  recesso

forense, uma vez que pode tornar o tramite processual muito demorado, desviando-se,

assim, de seu sentido de efetividade e justiça.

Pode-se inferir que há uma contradição no discurso de quem está fazendo parte

da elaboração do Projeto de novo CPC, pois, estes, ao mesmo tempo em que pregam

uma tentativa de maior celeridade processual com a noção de eficiência, também criam

um comando de  permitir  uma dilação  exagerada  do  curso  da  contagem dos  prazos

processuais.

E  tal  possibilidade  de  surgimento  de  processos  com  lapsos  temporais

demorados  para  chegar  a  seu  destino  muitas  vezes  pode  engendrar  uma  perda  da

efetividade da tutela jurisdicional que não atende aos clamores das partes. 

Portanto, não se pode afirmar que o projeto de lei 8046/2010 que tramita na

Câmara dos Deputados trará avanços em busca de uma maior eficiência e efetividade

processual, porque em relação à fluência dos prazos insere-se uma norma de duvidosa

melhoria em busca da celeridade da tutela jurisdicional.

4.2- ISONOMIA E FAZENDA PÚBLICA

A Fazenda Pública como expresso no artigo 188 do Código de Processo Civil

possui prerrogativas em relação aos prazos, o que  será mantido no futuro CPC. Tais

vantagens,  como  o  prazo  em  dobro  para  recorrer  e  em  quádruplo  para  contestar

demonstra uma clara violação à isonomia material bastante difundida pela nossa nova

ordem constitucional de 1988.

Inicialmente, será preciso fazer uma breve introdução ao que seria o princípio

da Isonomia. Em nossa Constituição, o princípio consagra-se em seu artigo 5º, caput,

nos  seguintes  termos:  “todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer

natureza”. O direito de igualdade não admite os privilégios e distinções que um regime

democrático consagra. Contudo, questiona-se: seria esse patamar meramente formal de

igualdade suficiente para os desafios contemporâneos? Existiriam outras dimensões ou

vertentes da isonomia? 
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A grande questão é que existem posições extremadas a respeito do tema. Há

quem postule  que  a  desigualdade  é  característica  universal,  que  o  homem nasce  e

perdura  desigual,  conforme  a  corrente  dos  nominalistas.  Em  outro  pólo,  temos  a

corrente idealista, que preleciona o igualitarismo absoluto entre as pessoas.81 

ROUSSEAU admitia  duas  espécies  de  desigualdades  entre  os  homens:  a

desigualdade  natural  ou  física,  consistente  na  diferença  das  idades,  saúde,  forças  e

qualidades do espírito e alma; a outra diferença compunha-se em desigualdade moral ou

política,  uma vez  que dependia  dos  privilégios  que uns  gozavam em detrimento  de

outros.82 

Existe  ainda  uma  terceira  posição,  denominada  realista,  que  admite  as

desigualdades entre os homens, contudo, apesar destas diferenças, ainda assim seja o

homem igual aos demais da sua espécie, vinculados à sua aptidão para existir. Sustenta

ainda serem saudáveis as diferenças naturais bem como serem doentes as diferenças

sociais  e  econômicas  que  dificultam a  oferta  das  mesmas  oportunidades  a  todos os

homens bem como a mesma qualidade de vida. 83

É sobre a ótica desta terceira corrente que se sustenta a noção de senso comum

de  tratar  igualmente  os  desiguais  e  desigualmente  os  desiguais,  na  medida  da  sua

desigualdade.

Considerando o que consagra o artigo 5º,  caput da Constituição, e de que se

vive  sob  a  égide  de  um  Estado  Democrático  de  Direito,  não  podemos  admitir  a

ocorrência de privilégios exacerbados concedidos aos entes públicos, no momento em

que ele é parte de uma relação processual. 

Conforme o julgado abaixo se percebe que os Tribunais vêm reconhecendo que

a  Fazenda  Pública  possui  uma  benesse  exagerada  em  relação  ao  particular,  o  que

impede a aplicação da isonomia material, que tanto se busca na Carta Magna de 1988.

Hipótese em que a autarquia previdenciária  pretende o reconhecimento da
tempestividade do agravo em recurso  especial,utilizando-se,  para tanto,  da
cumulação  das  prerrogativas  contidas  nos  arts.  188  e  191  do  Código  de
Processo Civil, para fins de contagem em quádruplo para recorrer.

81 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 212.
82 Apud SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 212.
83 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 213.
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A  cumulação  das  disposições  contidas  nas  aludidas  normas  mostra-se
inviável,  tendo  em  vista  que  o  art.  188  do  Código  de  Processo  Civil  é
específico  em  conferir  à  Fazenda  Pública e  ao  Ministério  Público  as
prerrogativas de prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer,
os quais não podem ser, mais uma vez, ampliados mediante a cumulação com
o artigo 191 do mesmo Codex.
Soma-se a isso o fato de que, em princípio, quem se beneficia do prazo em
dobro,  previsto  no  artigo  191  do  CPC,  são  os  particulares,  desde  que,
obviamente, esteja presente a diversidade de procuradores
em razão da formação de litisconsórcio.
Isto implica dizer  que, quando a  Fazenda Pública e/ou Ministério Público
forem litisconsortes,  terão  prazo em quádruplo  para  contestar  e  em dobro
para recorrer (art. 188 do CPC), fazendo jus ao benefício do artigo 191 do
CPC tão somente  para os demais atos processuais,  não contemplados pelo
artigo 188 do CPC, ou seja, para, de modo geral, falar nos autos.
Entender  de  modo  diverso  seria  conferir  aos  referidos  entes  públicos
(Fazenda  Pública e  Ministério  Público)  uma  benesse  ainda  maior,  o  que
colocaria os particulares em extrema desvantagem
processual, já que, de um modo geral, estes se sujeitam ao disposto no art.
191 do CPC, isto é, dispõem da prerrogativa da contagem do prazo em dobro
tão somente nas hipóteses em que houver
litisconsórcio com procuradores distintos.
O agravo em recurso especial é extemporâneo, tendo em vista que a juntada
do mandado de intimação da decisão que não admitiu o apelo nobre em razão
de sua intempestividade ocorreu em 21.1.2011
(sexta-feira),  iniciando-se  o  prazo recursal  em  24.1.2011  (segunda-feira).
Contando-se em dobro o  prazo  para a  interposição  do agravo em recurso
especial (art. 188 do CPC), tem-se como escoado o
prazo recursal em 14.2.2011, sendo intempestivo o agravo protocolizado em
15.2.2010.
Agravo regimental não provido84

O que se  compreende  é  a  existência  de  uma parte  processual  com amplos

poderes, a Fazenda Pública, que visa nada mais do que dificultar que os particulares

ingressem em juízo e até mesmo consigam sucesso em seu pleito  judicial  contra tal

entidade. 

Assim,  o legislador  parece  relutante  em alterar  esse  status  quo da Fazenda

Pública,  concedendo a esta  vantagens  processuais desnecessárias  com o discurso de

impedir que as ações judiciais afetem o orçamento público.

4.3- PRAZOS EM DOBRO AOS HIPOSSUFICIENTES ECONÔMICOS

A questão  relacionada  à  concessão  do  prazo  em dobro  para  os  advogados

dativos  gera,  atualmente,  bastante  celeuma na jurisprudência  pátria.  Na maioria  dos

casos apenas a Defensoria Pública é o único órgão que possui tal prerrogativa de acordo

com a lei 1060/50 em seu artigo 5°, § 5°.

Artigo 5°

84 STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp 8510/ES , Rel. Min. Benedito Gonçalves,  j. 30/09/2011.
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§ 5° Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por

eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente,

será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as

Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.

Porém, ao existir no supracitado artigo a expressão, cargo equivalente permite

que surjam várias  noções  do que seriam tais  órgãos.  Muitos  tentam admitir  que os

advogados dativos e os escritórios modelos de universidades possam ser inseridos nesse

contexto.

Por ora já existe entendimento de que o artigo 5º da Lei 1060/50 também se

aplicaria aos ritos especiais dos Juizados Especiais e aos escritórios-modelos, porém são

decisões  minoritárias  se  comparadas  às  decisões  desfavoráveis  a  eles.  Vejamos  a

primeira decisão a seguir, do Superior Tribunal de Justiça, prolatada em 1992, deferindo

prazo em dobro a um núcleo acadêmico de práticas jurídicas de São Paulo:

Assistência Judiciária. Prazos dobrados.
Aos advogados do Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito
da  USP,  entidade  conveniada  com  o  Estado  de  São  Paulo  "visando  à
prestação de assistência judiciária gratuita", enquanto prestantes da referida
assistência às pessoas carentes, conta-se em dobro todos os prazos.
Recurso especial a que se deu provimento.85

Desta maneira, é sabido que o entendimento predominante é no sentido de que

tais prerrogativas não se aplicam as demais figuras supramencionadas.  

Apelação. Defensor Dativo. Inaplicabilidade das prerrogativas processuais da
Lei  número  1.060/50,  Art.  5º,  §  5º.  Intempestividade.  Pressupostos  de
admissibilidade. Prazo  Peremptório.  1.  Embora  a  apelante  esteja  sendo
representada  por advogado dativo, é  pacífico  que  o  mesmo não  possui  as
prerrogativas processuais previstas no art.5°, §5°, da Lei n.º1.060/50, quais
sejam,  a  intimação  pessoal  de  todos  os  autos  do  processo  e  a  contagem
em dobro de  todos  os prazos para  recorrer.  2.  Os prazos recursais  são
peremptórios  e  contínuos,  não  admitindo  dilação,  salvo  motivo  de  força
maior  devidamente  comprovado.  3.  Não  pode  ser  conhecido  o  recurso
interposto fora do prazo estabelecido em lei. 4. Não conhecimento do recurso
intempestivo, na forma autorizada pelo artigo 557 do Código de Processo
Civil.86

85 STJ, 4ª Turma, Resp. 23.952-0/SP, Rel. Min. Pontes de Alencar, j. 06/10/1992.
86 TJRJ. 20ª Câmara Cível. AP nº 0000027-69.1996.8.19.0017. Rel. Des. Letícia Sardas, j. 11/04/2007.
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O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu de maneira diversa, permitindo que

apenas os núcleos de práticas jurídicas criadas e financiadas pelo poder público é que

poderiam gozar de tais prerrogativas.

Conforme tese do então ministro  Sálvio de Figueiredo,  da quarta  turma do

Superior Tribunal de Justiça:

Quer-me parecer que o legislador, ao redigir (de forma incompleta) o
§ 5º do art.  5º da Lei nº 1060/50, procurou dar  ao hipossuficientes
melhores condições na defesa dos seus interesses em litígio.
Essa  igualdade  substancial,  que  se  busca  no  âmbito  do  Direito  e,
especialmente,  no campo do processo civil, faz com que os centros
acadêmicos, desde que devidamente organizados, de que certamente é
modelo  o  “Centro  Acadêmico  XI  de  Agosto”,  pertencente  à
tradicional  Faculdade  de  Direito  da  Universidade  de  São  Paulo,
mereçam uma exegese que dê aos seus departamentos de assistência
judiciária o mesmo tratamento que a lei dá aos departamentos oficiais,
especialmente  quando,  como  mostrou  o  em.  Relator  há  convênio
celebrado entre eles e o Estado.87

A  jurisprudência  pátria  já  vem  admitindo  a  concessão  deste  benefício

processual a quem presta  assistência  jurídica de forma organizada e fomentada pelo

Estado, conforme decisão a seguir:

Processo Civil. Ação Indenizatória. Assistência Judiciária. Núcleo de Prática
Jurídica. Universidade Pública. Prazo em Dobro.
Segundo a jurisprudência desta Corte, interpretando art. 5º, § 5º, da Lei nº
1.060/50,  para  ter  direito  ao  prazo  em dobro, o  advogado da  parte  deve
integrar serviço de assistência judiciário organizado e mantido pelo Estado, o
que  é  a  hipótese  dos  autos,  tendo  em vista  que  os  recorrentes  estão
representados por membro de núcleo de prática jurídica de entidade pública
de ensino superior.
Recurso especial provido para que seja garantido à entidade patrocinadora da
presente causa o benefício do prazo em dobro previsto no art. 5º, §5º, da Lei
1.060/50.88

A mudança trazida pelo projeto de novo CPC seria permitir um maior acesso à

justiça possibilitando que os núcleos de práticas jurídicas gozem, também, de prazo em

dobro em todos os seus atos processuais, igualando-se a Defensoria Pública,  pois se

prestigia  aqui,  aqueles  que  exercem  a  assistência  jurídica  de  maneira  graciosa  aos

despossuídos financeiramente.

Analisando-se o artigo 161 do PL 8046/2010 verifica-se que o legislador tenta

sanar a celeuma existente no artigo 5°,§5° da Lei 1060/50 em relação ao conceito de

cargos equivalentes a Defensoria Pública. Porém aquele mencionado artigo estabelece

87 STJ. 4ª Turma. Resp. n° 23.952-0 SP. Rel. Min. Athos Carneiro, j. 06/10/1992.
88 STJ. 3ª Turma. Resp. nº 1106213 SP. Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25/10/2011.
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que os escritórios modelos gozarão de prazo em dobro para os seus atos processuais,

podendo-se,  assim,  compreender  que  os  núcleos  de  prática  jurídica  podem  ser

equiparados, agora por Lei, a Defensoria Pública.

PL8046/2010

Art. 161. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas
manifestações processuais.
§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público.
§ 2º Quando necessário, a intimação a que se refere o §1º será acompanhada
da vista pessoal dos autos.
§  3º  O  juiz  determinará  a  intimação  pessoal  da  parte  patrocinada,  a
requerimento da 
Defensoria Pública, no caso de o ato processual depender de providência ou
informação que somente por ela possa ser prestada.
§ 4º  O disposto no caput  deste artigo  se aplica  aos  escritórios  de prática
jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei e às entidades
que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com
a Ordem dos Advogados do Brasil ou com a Defensoria Pública.

Desta maneira, para se entender quem poderá ter o direito as prerrogativas em

discussão é importante mencionar o que seriam a prestação de assistência gratuita. Essa

atividade  é a  possibilidade  de pessoas sem condições  financeiras  para arcar  com as

custas  e  ônus  processuais  terem  direito  a  serem  representadas  em  juízo  sem  a

necessidade de gastar seus escassos recursos financeiros. 

Entende-se que o acesso ao judiciário em nosso país é bem dispendioso e caro

na maioria das vezes para a maior parte da população que ainda vive perto da linha da

pobreza  amparada,  muitas  vezes,  por  auxílios  governamentais  como  os  programas

assistencialistas.

Portanto, o projeto de novo CPC visa findar com as discussões sobre quem

teria  efetivamente  o  direito  aos  prazos  em  dobro,  já  que  terminaria  com  as

interpretações de o que seria o cargo equivalente. Desta forma, não apenas a Defensoria

Pública,  mas  todos  os  núcleos  que  prestam assistência  gratuita  como os  escritórios

modelos e advogados dativos com convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil.

4.4-AS  ALTERAÇÕES:  UM  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  EFETIVO  E

EFICIENTE?

Em relação ao Projeto de Lei  que insere um novo CPC, busca-se alterar  a

forma de contagem dos prazos  como se o grande vilão  e  responsável  pela  falta  de

efetividade jurisdicional fosse o tempo para a prática de atos próprios das partes. Porém,
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o que se percebe é que há vários fatores que proporcionam a morosidade processual e,

consequentemente, a falta de efetividade e eficiência do processo; e muitas vezes não

são levados em consideração nos debates sobre a elaboração de novos Códigos.

Inicialmente, um dos aspectos que contribuem para a dificuldade de se alcançar

a efetividade  e  a  celeridade  é  a  existência  de excessivas  normas procedimentais  no

ordenamento  brasileiro.  Há vários  procedimentos  especiais  em nossa  legislação  que

muitas das vezes confundem e atrapalham os operadores do direito que precisam saber

diversas normas sobre um mesmo assunto.

Podemos  citar  o  exemplo  dos  prazos  de  resposta  do  réu,  que  em  um

procedimento  possui  prazo  de  quinze  dias,  em  outro  dez  dias  e  ainda  cinco  dias

dependendo do rito adotado ou do tipo de cognição a ser utilizada. 

Baseado  nisso,  DIERLE  JOSÉ  COELHO  NUNES e  ALEXANDRE

GUSTAVO MELO FRANCO defendem a possibilidade de uma unificação dos prazos e

procedimento para matérias idênticas. 

Reputa-se que a unificação dos prazos processuais, entre os procedimentos,
auxiliaria em muito na diminuição da complexidade normativa e auxiliaria os
técnicos  brasileiros;  sem  olvidar  que  findaria  com  um  desses  elementos
formalísticos,  existentes  em  demasia,  e  criticáveis,  que  prejudicam  a
obtenção  da  instrumentalidade  técnica  que  o  sistema  processual  deve  se
pautar.89 

Neste  sentido,  no  Brasil,  temos  a  tendência  de  formarmos  profissionais  do

direito generalista que sabem um pouco de tudo relacionado ao mundo jurídico, mas que

no fundo não domina bem nenhuma técnica específica do direito. “A necessidade do

profissional generalista conhecer inúmeros procedimentos faz com que aqueles acabem

por não conhecer adequadamente nem mesmo o comum.” 90

Outro aspecto que obsta uma reforma processual apta a sanar a ausência de

celeridade e efetividade processual é a maneira como as reformas são feitas e pensadas

no país.  Na maioria  dos  casos,  não  há discussões  acadêmicas  nas  universidades  de

direitos ou congressos que discutam a fundo as reformas. 

89 DIERLE, José Coelho Nunes; BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Eficiência Processual: algumas 
questões. Revista de Processo, n° 169, ano 34, 2009, p. 122.
90 DIERLE, José Coelho Nunes; BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Eficiência Processual: algumas 
questões. Revista de Processo, n° 169, ano 34, 2009, p. 124.
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Geralmente, os legisladores buscam formas de deixar o acesso à justiça apenas

mais  rápido,  não  se importando  com garantias  constitucionais  do processo,  como a

ampla defesa, objetivando, apenas diminuir o trabalho do Judiciário. 

Boa parte das alterações na legislação é feita em um “exercício de ensaio e
erro”  sem  contar  com  pesquisas  empíricas  com  os  envolvidos  ou  com
pesquisas mais profundas sobre as causas dos problemas. ”

Em relação ao projeto de novo CPC percebemos que está ocorrendo muitos

debates em várias Universidades de direito no país, inclusive a elaboração do texto está

sendo feito por vários juristas renomados no Brasil.

Porém, nesses encontros, estão sendo esquecidos que um dos empecilhos da

celeridade seria o chamado “tempo morto do processo”. 

Esta expressão refere-se ao lapso temporal existente entre a prática de um ato

judicial e outro ato. Exemplo, o tempo entre a audiência de instrução e julgamento e da

elaboração da sentença que para ocorrer precisa que os autos voltem ao cartório para ser

movimentado pelo auxiliar do judiciário para depois regressar ao juiz, para que este,

enfim, profira sua decisão. “A tramitação é paralisada pela ausência de um aparato

jurisdicional e administrativo adequado.” 91

Os  problemas  mais  graves  da  justiça  civil,  pelo  menos  na  Itália,  dizem
respeito, de outra parte, não à estrutura, mas à duração do processo; dizem
respeito aos tempos de espera, aos “tempos mortos”, que muito mais que aos
tempos  de  desenvolvimento  efetivo  do  juízo.  A  sua  solução  depende,
portanto, em grande parte, da organização das estruturas judiciárias e não das
normas do Código de Processo Civil. A aceleração da justiça não poderá,
portanto, se assegurada somente com a nova lei ou com a revisão de todo o
processo civil italiano, que está atualmente em estudo. 92

O tempo morto do processo possui algumas causas e uma delas seria o número

excessivo de demandas judiciais existentes para um número relativamente pequeno e

exíguo  de  magistrados  e  funcionários  do  Poder  Judiciário  para  prestar  e  atender

adequadamente a cada reclamo. 

Principalmente  a  escassez  de  funcionários  para  trabalhar  no  andamento

burocrático do procedimento faz com que o tempo morto do processo em muitos casos

torne-se exagerado, dificultando a efetividade da tutela jurisdicional.  Contudo, não é

91 DIERLE, José Coelho Nunes; BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Eficiência Processual: algumas 
questões. Revista de Processo, n° 169, ano 34, 2009, p. 130.
92 Apud DIERLE, José Coelho Nunes; BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Eficiência Processual: 
algumas questões. Revista de Processo, n° 169, ano 34, 2009, p. 130.
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apenas isso, a burocratização excessiva dos denominados “processamentos judiciais”,

que são regras próprias de se desenvolver os autos dentro dos cartórios judiciais faz com

que a inércia processual ocorra de forma prolongada.93

Desta  forma,  deve-se  mudar  do  processo  em  busca  de  uma  menor

burocratização e com diminuição de atos de mero expediente,  que apenas conduz os

autos de um lado para o outro dentro do cartório. 

E há o excesso de burocratismo. Já se disse, e convém repetir, que o juiz é
convocado a praticar um sem-número de atos inúteis, e com isso vê sua mesa
entupida de autos sem nenhuma necessidade.94 

Nesta  linha,  não  basta  mudar  o texto  legal,  inferindo que a  morosidade  da

efetiva  tutela  jurisdicional  está  relacionada  à  existência  muitas  normas.  O problema

estaria  na forma como os cartórios  judiciais  prestam seus serviços,  muito das vezes

presos a regras de processamento que confundem muitos operadores do direito e que

não permitem que o processo seja conduzido até seu final.

Em contrapartida ao exposto, há sugestões de alguns autores, principalmente,

DIERLE JOSÉ COELHO NUNES e  ALEXANDRE GUSTAVO MELO FRANCO,

com  o  intuito  de  tentar  reduzir  a  ineficiência  dos  atos  jurisdicionais  e,

consequentemente, reduzir a falta de efetividade da tutela jurisdicional.

Primeiramente,  seria  importante  a  criação de um administrador  judicial  que

visasse auxiliar  o magistrado na sua função não institucionalizada de gerenciador do

cartório.  Deixando que o juiz  atue única e exclusivamente  na aplicação das normas

jurídicas. 

Sabe-se  que  os  magistrados  não  possuem  formação  administrativa  a
viabilizar  o  gerenciamento  conjunto  de  milhares  de  processos  sob  sua
responsabilidade  e  direção.  Desse  modo,  a  criação  de  um  administrador
judicial, um novo tipo de escrivão com formação específica, permitiria  que o
juiz desempenhasse tão somente a função que lhe cabe: julgar. 95

Na  Alemanha,  o  administrador  judicial  já  vem  sendo  implementado,

permitindo  desafogar  a  atuação  do  magistrado  em  atividades  burocráticas.  Os

93 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A efetividade do Processo de Conhecimento. Revista de Processo. Ano 
19, n° 74, p. 131.
94 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A efetividade do Processo de Conhecimento. Revista de Processo. Ano 
19, n° 74, p. 132.
95 NUNES, DIERLE JOSÉ COELHO; BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Eficiência Processual: 
algumas questões. Revista de Processo, n° 169, ano 34, 2009, p. 131.
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administradores vêm “exercendo a competência em questões executivas, na expedição

de ordens de pagamento.” 96 

Ainda,  conforme  DIERLE  JOSÉ  COELHO  NUNES e  ALEXANDRE

GUSTAVO MELO FRANCO seriam adequados a criação de um administrador judicial

para auxiliar o magistrado na função de administração e gerenciamento no trabalho dos

funcionários  para  tentar  evitar  o  excessivo  número  de  casos  de  tempos  mortos  no

processo.

No  direito  brasileiro,  seria  perfeitamente  possível  a  criação  da  figura  do
administrador  judicial,  que  teria  o  encargo  de  administrar  e  controlar  a
tramitação  sistemática  e  contínua  dos  feitos,  além  de  poder  proferir  os
despachos, de modo a permitir a redução dos tempos mortos e garantir ao juiz
o exercício da função decisória e de estudo detido dos casos, mediante um
diálogo  genuíno  com  as  partes,  permitindo  o  proferimento  de  decisões
constitucionalmente adequadas.97

Embora, a tese de que a criação de um administrador judicial seja válida para

ajudar a terminar com um tempo excessivo do processo, parece que no judiciário, em

especial  na  justiça  estadual  comum,  vem  ocorrendo  uma  espécie  de  atividade

gerenciadora do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro por meio de

sua corregedoria.

Para quem atua na prática forense fluminense percebe que a corregedoria de

Justiça do Tribunal vem propondo metas a serem alcançadas por seus funcionários para

promover uma maior celeridade processual e a redução de tempos perdidos no processo.

Tal política vem sendo difundida pela  criação do Conselho Nacional de Justiça que

ganhou status constitucional com a emenda à constituição de número 61/2009.

O CNJ vem propor em uma de suas atribuições a fiscalização administrativa da

atuação do Poder Judiciário, para dentre outras coisas, proporem uma maior eficiência

do procedimento judicial. Como exemplo, temos o denominado programa “meta dois”

que visa à extinção de processos com mais de cinco anos de duração. 

Desta maneira, há uma tentativa ainda tímida, em nosso Poder Judiciário em

tentar tornar o setor público mais dinâmico com regras de gerenciamento aplicados no

setor privado. 

96Apud NUNES, DIERLE JOSÉ COELHO; BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Eficiência 
Processual: algumas questões. Revista de Processo, n° 169, ano 34, 2009, p. 131.
97 NUNES, DIERLE JOSÉ COELHO; BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Eficiência Processual: 
algumas questões. Revista de Processo, n° 169, ano 34, 2009, p. 131.
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Além  disso,  é  importante  mencionar  que  outra  forma  de  se  reduzir  a

morosidade do andamento dos autos seria a implantação efetiva da informatização dos

atos judiciais inseridas pela Lei 11.419/2006. 

A informatização do processo seria  importante  para evitar  atos  judiciais  no

processo físico de nenhuma importância para se atingir a tutela jurisdicional, como a

confecção de capas nos autos.

Com a  adoção  do  processo  eletrônico  no Brasil  o  princípio  da economia
processual será alargado, porque haverá menor desperdício na produção dos
atos processuais. O processo, em sua visão instrumentalista, necessidade de
meios para atingir ao seu fim, que é a pacificação da sociedade,  como já
dissemos inúmeras vezes.98 

Outro problema em relação à falta de celeridade processual seria em relação

aos recursos, já que existem muitas formas recursais com formalidades extremamente

burocráticas que conduzem a um impedimento de se chegar a coisa julgada e o fim do

processo.

Com as reformas sempre se buscam o mesmo, que é reduzir a possibilidade de

interposição de recursos diante de uma mesma decisão. Entretanto, voltamos à mesma

dificuldade já exposto acima, o problema não é o excessivo número de recursos, mas o

tempo morto existente entre a interposição e a remessa dos autos ao Tribunal que pode

demorar meses e até anos, além da morosidade no julgamento feito pelo Tribunal.

Porém, o que vem sendo feito é a criação de rigores maiores para impedir a

interposição  de peças  recursais,  como a  criação  do juízo  de  admissibilidade  para  o

Recurso Extraordinário, artigo 102, § 3° da Constituição da República e artigo 543-A,

B, C do CPC. E isto, causa o efeito reverso, promovendo uma maior complexidade das

formalidades que levam aos operadores do direito a utilizar mais tempo analisando tais

filtros para conhecer do recurso, o que provoca maior morosidade no seu julgamento de

mérito.

Essas  considerações  demonstram  que  as  alterações  muitas  vezes  sob  o
argumento de aumento da eficiência e do acesso à justiça tornam o sistema
processual  cada  vez  mais  complexo  e  insatisfatório.  Realmente  torna-se
imperiosa  a  supressão  de  formalidades  exageradas  do  sistema,  mas,  tal
desiderato não será alcançado mediante a tentativa de supressão de atividades
procedimentais ínsitas do devido processo e de nosso modelo constitucional

98 FILHO, José Carlos Araujo Almeida. http://www.trf4.jus.br/ipload/rlp_jose_almeida.pdf. Acesso em: 19
de Junho de 2013.

http://www.trf4.jus.br/ipload/rlp_jose_almeida.pdf
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de processo, eis que os direitos fundamentais sempre obtêm vias alternativas
para sua manifestação, que a sede de eficiência não conseguirá frear.99

Portanto,  a reforma processual da maneira  que vem ocorrendo não leva em

consideração programas efetivos que busquem reduzir a morosidade processual. O que

se percebe é a tentativa de mudança apenas no texto legal dissociados dos aspectos do

cotidiano como a burocratização das regras de processamentos cartorários e da ausência

de regras de gerenciamento de pessoas e gestão no setor público. Não, basta, assim, a

reforma pela reforma por achar que o Código está desatualizado por ser antigo, deve-se

levar  em  consideração  o  objetivo  de  um processo  e  procedimento  mais  efetivos  e

eficazes.

5-CONCLUSÃO

Por fim, pode-se compreender que o legislador pátrio tenta inserir no contexto

do novo Código de Processo Civil os princípios norteadores da administração pública

no corpo do novo código, dentre eles o princípio da eficiência. 

99 DIERLE, José Coelho Nunes; BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Eficiência Processual: algumas 
questões. Revista de Processo, n° 169, ano 34, 2009, p. 135.



57

Além disso, a busca de uma maior celeridade processual para muitos autores é

intimamente relacionada com a noção de uma maior efetividade da tutela jurisdicional.  

Entretanto,  tal  alteração  é  feita  sem levar  em  consideração  a  realidade  da

prática  forense,  pois  a  simples  redação  não  é  capaz  de  mudar  toda  uma  cultura  e

pensamento  jurídicos.  Por  isso,  baseado  nas  definições  construídas  pela  literatura

jurídica  percebe-se  que  uma  atividade  processual  eficiente  e  efetiva  ainda  não será

alcançada pelo projeto.

Ainda, é feita uma analise detalhada sobre as possíveis mudanças no CPC em

relação aos prazos, tal como a interrupção dos prazos em dias considerados não uteis, a

concessão de prazo em dobro a todos que prestam assistência jurídica gratuita.

A alteração em relação à contagem dos prazos contradiz com a inserção do

princípio da eficiência como norteador do código, porque ao mesmo tempo em que se

busca  celeridade,  é  previsto  o  alargamento  do  prazo  para  a  realização  dos  atos

processuais.  Ainda,  o  mesmo  legislador  que  tenta  agilizar  o  processo,

contraditoriamente,  aumenta  o  prazo  para  a  prática  dos  atos  processuais,  não

computando  os  prazos  em  dias  que  não  há  expediente  forense.  Assim,  sendo

contraditório, pois ao mesmo tempo em que busca agilizar, cria embaraços para o livre

prosseguimento do feito.

Contudo, percebe-se que o problema da morosidade da tutela jurisdicional está

muito  mais  relacionado  a  problemas  na  cultura  jurídica  com  a  burocratização  da

atividade cartorária - ocorrendo com o chamado tempo morto do processo- em que os

autos  ficam  meses  e  até  anos  aguardando  a  prática  de  atos  de  mero  expediente,

desnecessários para o fim do processo que é a solução do litígio.

Desta  forma,  não  parece  muito  acertado  a  ideia  de  se  mudar  as  regras

procedimentais  do processo civil  como se fossem a única forma de se sanar com a

morosidade da atividade judiciária, sendo que as dificuldades de celeridade seriam as

atribuições dadas aos cartórios de praticar atos inúteis para a demanda judicial, apenas

para conduzir os autos de um lugar para outro dentro das repartições. 

Já  a  previsão  de  prazo  em  dobro  aos  escritórios  que  atendem  aos

economicamente necessitados ressalta um viés social do novo CPC, que busca permitir

um maior acesso ao judiciário aos hipossuficientes.
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Entretanto, as mudanças são superficiais, não atendendo aos reclamos de quem

atua na prática forense. Isso, porque, apenas constitucionalizar o CPC não é suficiente

para resolver ou diminuir com a morosidade de um processo judicial.

Portanto,  buscam-se,  ainda,  novos  meios  para  se  tentar  sanar  com  as

dificuldades  da  morosidade  do  Judiciário,  principalmente  da  resolução  do  processo

judicial, uma vez que as reformas são tímidas.
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