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RESUMO 

BERALDO, Maria Carolina Silveira. O comportamento dos sujeitos processuais como 

obstáculo à razoável duração do processo. 2010. 217 p. Mestrado (Direito) − Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo. 

A lentidão processual é um indicador de ineficiência da justiça e também uma de 

suas causas. A normal duração dos processos cíveis está comprometida por uma série de 

fatores, tais como o aumento da litigiosidade, a falta de infraestrutura dos órgãos 

judiciários e insuficiente utilização das novas tecnologias da informação, a deficiente 

formação dos juízes e advogados e, particularmente, a falta de efetiva repressão às más 

condutas dos sujeitos processuais. Este trabalho tem por escopo identificar as condutas 

processuais irregulares causadoras ou contributivas para a morosidade e traçar 

parâmetros objetivos para sua repressão. Para tanto, foram estudados os principais 

aspectos relativos ao comportamento abusivo dos sujeitos processuais que violam o 

direito à razoável duração do processo e trazem prejuízos processuais e 

extraprocessuais, tanto às partes envolvidas no litígio, quanto à dignidade da jurisdição. 

O trabalho busca demonstrar, portanto, que ética, compromisso e cooperação são peças-

chave na solução do intrincado problema da lentidão processual e que, para resolvê-lo, 

não são necessárias alterações legislativas: a adequada aplicação dos atuais mecanismos 

repressores das condutas iníquas, à luz desses valores, é suficiente para a garantia da 

razoável duração do processo. 

Palavras-chave: Direito processual. Razoável duração do processo. Litigância 

de má-fé. Abuso do processo. Procrastinação. Probidade processual. Dever de 

prontidão. Dever de diligência. 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

O estudo científico do direito processual civil brasileiro contemporâneo deve 

necessariamente estabelecer suas bases e premissas a partir da Constituição Federal, o 

que significa dizer que é a partir dela que é preciso ler e interpretar as normas 

processuais e as finalidades do direito processual civil. 

No início dos anos 70, Ada Pellegrini Grinover,1 aludindo aos ensinamentos de 

Goldschmidt, Calamandrei, Couture e Liebman, já apontava ser inegável o paralelo 

existente entre a disciplina do processo e o regime constitucional em que ele se 

desenvolve.2 

Nery3 aponta, entretanto, que a percepção da importância do direito 

constitucional encontrou entraves na instabilidade política e nos regimes 

antidemocráticos que dominaram o Brasil ao longo de sua existência. 

Felizmente essa perspectiva vem mudando e, pouco a pouco, o direito 

constitucional tem sido colocado “em seu verdadeiro e meritório lugar: o de base 

fundamental para o direito do País”.4  

É inegável que, vivendo o Brasil um Estado Constitucional de Direito, a 

compreensão do ordenamento jurídico, e especialmente das normas de direito 

processual civil brasileiras, está intimamente ligada às ideias de Constituição e norma 

fundamental. Assim, 

                                                 
1 GRINOVER, Ada Pellegrini. Os princípios constitucionais e o Código de Processo Civil, p. 3-4. 
2 Sobre processo e constituição conferir, ainda: ANDOLINA, Italo; VIGNERA, Giuseppe. Il modello 
costituzionale del processo civile italiano: corso di lezioni; CANOTILHO, José Joaquim Gomes. A 
“principialização” da jurisprudência através da Constituição. RePro, vol. 98; e Civilização do direito 
constitucional ou constitucionalização do direito civil? In: GRAU, Eros Roberto; GUERRA FILHO, 
Willis Santiago. Direito constitucional: estudos em homenagem a Paulo Bonavides; COMOGLIO, Luigi 
Paolo. Giurisdizione e processo nel quadro delle garanzie costituzionali. Rivista Trimestrale di Diritto e 
Procedura Civile, n. 4, dez. 1994; MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa. Direito processual 
constitucional; e, ainda, MIRANDA, Jorge. Constituição e processo civil. RePro, v. 98. 
3 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal, p. 19. 
4 Idem, ibidem, p. 20. 



Não há como olvidar que os meios pelos quais o Estado atua (e o Estado 

atua processualmente) também são regulados pela ordem jurídica e, desta 

forma, esta regulação afeta toda a compreensão do que “é” e do que 

“deve-ser” o próprio direito processual civil, passando por todos os seus 

elementos, por todos os seus institutos. As relações entre os planos 

material e processual, destarte, aparecem inegavelmente qualificadas na 

perspectiva contemporânea.5 

É a Constituição Federal, pois, que impõe não só as finalidades a serem 

atendidas pelo Estado brasileiro, como também os meios pelos quais o Estado atua. 

Nesse contexto assumem relevo o direito processual civil como um todo, e o processo, 

como mecanismo que é de atuação do próprio Estado Democrático de Direito, que 

devem obedecer rigorosamente ao desiderato constitucional. Em outras palavras, o 

“direito processual civil e todos os seus institutos devem ser compreendidos de maneira 

a realizar os direitos fundamentais tais quais assegurados no plano constitucional”.6 

A perspectiva metodológica que guia este trabalho está, pois, assentada na 

importância da interpretação das normas processuais à luz da Constituição Federal e 

dos princípios processuais nela positivados, em especial aquele que garante a razoável 

duração do processo.7 Todavia, ao processualista não cabe apenas, como bem ressaltou 

Marinoni,8 ler as normas infraconstitucionais à luz dos valores constitucionais, mas 

também, e sobretudo, extrair do sistema processual as técnicas adequadas à realização 

concreta dos direitos fundamentais, em especial a tutela jurisdicional efetiva e a 

razoável duração do processo. 

A consagração da garantia à razoável duração do processo como direito 

individual, no texto constitucional, deve servir como limite e fundamento, verdadeira 

base hermenêutica das normas processuais infraconstitucionais impositivas dos deveres 

                                                 
5 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, v. 1, p. 45. 
6 Idem, ibidem, p. 56. 
7 Art. 5º, LXXVIII, da CF: “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.  
8 MARINONI, Luiz Guilherme. Garantia da tempestividade da tutela jurisdicional e duplo grau de 
jurisdição. In: CRUZ E TUCCI, José Rogério (org.). Garantias constitucionais do processo civil: 
homenagem aos 10 anos de Constituição Federal, p. 22. 



de ética e probidade dos sujeitos processuais, e de estímulo e determinação para que 

sejam tomadas providências com vista à sua efetividade. 

Como fundamental que é, tal garantia tem natureza jurídica de direito subjetivo, 

público e autônomo, cristalizando obrigação: (i) que tem o Poder Executivo de dotar o 

Poder Judiciário de meios materiais e humanos suficientes para atender de forma 

minimamente satisfatória a todas as demandas; (ii) do legislador, de instituir leis 

processuais aptas o bastante para tornar ágil na exata medida em que deve ser o 

desenrolar dos processos e trazer efetividade; (iii) dos sujeitos processuais,9 de 

cooperarem para que o processo se desenvolva sem intercorrências procrastinatórias, 

ou seja, de atuarem de forma leal e sob estrita observância das regras processuais de 

conduta;10 enfim, o Estado há de prestar tutela jurisdicional em tempo razoável em 

respeito aos jurisdicionados e à própria Lei Fundamental, e todos, absolutamente todos 

que intervêm no processo devem cooperar para tanto. 

Qualificar como “razoável” a duração de um processo não é tarefa fácil, 

sobretudo porque não se podem estabelecer de forma genérica arcos temporais fixos 

para todo e qualquer tipo de tutela pretendida. Sua aferição é possível, entretanto, 

especialmente se considerada a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos 

que, de forma pioneira, trouxe importante contribuição no que se refere aos parâmetros 

a serem observados. 

No caso paradigma Wemhoff vs. Alemanha,11 a sentença proferida pela Corte 

deixou assentados sete critérios a serem observados na aferição de eventual excessiva 

duração do processo, a saber: 1. a duração da prisão; 2. a duração da prisão 

                                                 
9 A respeito dos sujeitos processuais como sujeitos passivos desse direito fundamental, importante frisar 
que não obstante a história aponte o Poder Público como o destinatário precípuo das obrigações 
decorrentes dos direitos fundamentais, os desdobramentos originados pelas crises sociais e econômicas do 
século XX tornaram evidente que ao Estado se destinava a tarefa de preservar a sociedade civil dos 
perigos de deterioração que ela própria fermentava, o que significa dizer que se passou a entender, 
modernamente, que “as normas sobre direitos fundamentais apresentam, ínsitas a elas mesmas, um 
comando de proteção, que obriga o Estado a impedir que tais direitos sejam vulnerados também nas 
relações privadas” (MENDES, Gilmar. Curso de direito constitucional, p. 265). 
10 Sobre a lealdade processual como verdadeiro plus em relação às regras formais de conduta, conferir: 
“La lealtà che l’ordinamento impone alle parti nele processo non è una mera correttezza formale, un 
banale rispetto delle regole, ma à il pressuposto indispensabile perché tutta l’attività processuale non sia 
una farsa” (MACIOCE, Fabio. La lealtà – Una filosofia del comportamento processuale, p. 5). 
11 Application no 2122/64. Disponível em: http://www.echr.coe.int/. Acesso em: nov. 2009. 



considerando-se a natureza do delito, a pena fixada e a provável pena a ser aplicada; 3. 

os efeitos que o imputado sofreu (materiais, morais etc.); 4. o comportamento 

processual do acusado; 5. a complexidade do caso e sua influência na investigação; 6. o 

modo pelo qual a investigação foi conduzida; e 7. a conduta das autoridades envolvidas. 

Não obstante tais parâmetros tenham sido inicialmente aplicados em matéria 

penal, a evolução da jurisprudência da Corte mostra que foram sendo lapidados ao 

longo do tempo e reduzido a apenas três, aplicáveis tanto ao processo penal quanto ao 

processo civil,12 e que dizem respeito a: 1. atuação do aparato estatal; 2. complexidade 

da causa; e 3. comportamento dos sujeitos processuais, sendo este último o objeto 

específico deste estudo. 

Com efeito, a constatação do excesso de tempo e suas causas passa 

necessariamente pela identificação dos responsáveis pela morosidade: os sujeitos do 

processo (conceito que, como se verá, deve ser entendido em sentido amplo, 

significando todos aqueles que efetivamente participarem do processo), com seus 

comportamentos procrastinatórios, ou o próprio Estado, diante da falta de investimento 

em adequada estruturação do Poder Judiciário.  

É certo que o sistema processual civil, particularmente no Brasil, passa por grave 

crise de efetividade, o que tem motivado a edição de inúmeras normas direcionadas ao 

combate das causas da morosidade, ou, pelo menos, à minoração de suas nefastas 

consequências. A própria inserção da garantia da razoável duração no texto 

constitucional foi uma forma de assegurar que o princípio, com formulação própria, 

viabilize a criação de uma maior área de cobertura.13 

                                                 
12 Conferir, a propósito, os seguintes casos: Zimmermann and Steiner judgment, Series A n. 66, 13.07.83 
e König judgment, Series A n. 27, 28.06.1978, seguidos por Comingersoll S.A. vs. Portugal, n. 35382/97, 
06.04.2000; Frydlender vs. France, n. 30979/96, 27.06.2000; Silva Pontes vs. Portugal, n. A-286-A, 
23.03.1994; H. vs. the United Kingdom, Series A n. 120-B, 08.07.87; Bock vs. Germany, Series A n. 150, 
29.03.1989; H vs. the United Kingdom, Series A n. 120-B, 08.07.1987; Buchholz judgment, Series A n. 
42, 06.05.1981, entre outros: “The Court reiterates that the reasonableness of the length of proceedings 
must be assessed in  the light of the circumstances of the case and with reference to the following criteria: 
the complexity of the case, the conduct of the applicant and of the relevant authorities and what was at 
stake for the applicant in the dispute”. Todos disponíveis em: http://www.echr.coe.int/. Acesso em: nov. 
2009. 
13 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso... cit., v. 1, p. 142. 



O que talvez não se tenha percebido ainda é que razoável duração não é, em 

absoluto, sinônimo de celeridade. Não se deve buscar aceleração pela mera rapidez, não 

se está falando de velocidade como fetiche ou valor,14 mas apenas do normal 

desenvolvimento do processo, aquele conhecido e esperado tendo-se em conta não só a 

natureza do direito envolvido, mas a complexidade própria de cada caso e as regras 

processuais preestabelecidas a serem observadas. Insta colocar as expressões em seus 

devidos lugares: celeridade processual é mais do que duração normal do processo, e se 

refere à rapidez, agilidade que a lei e a técnica processual podem vir a proporcionar ao 

processo. O direito à razoável duração do processo não diz exatamente com celeridade, 

mas sim com estrita observância do tempo necessário ao seu desenvolvimento sem 

intercorrências indevidas.  

Não se deve buscar, enfim, alterações legislativas com vistas a acelerar o 

processo, mas sim aplicar de forma clara as normas já existentes, entre elas aquelas que 

disciplinam a prática dos atos processuais, cujo descumprimento é, sem dúvida, uma das 

maiores causas da morosidade. Pode-se dizer, com Zanferdini, que a solução do 

processo em prazo razoável busca encontrar um ponto de equilíbrio entre os ideais 

segurança e celeridade: “Prazo razoável não significa necessariamente processo célere; 

refere-se, sim, à proteção jurisdicional temporalmente adequada”.15 

Nesse passo, urge sistematizar tais condutas irregulares causadoras ou 

contributivas para a morosidade e traçar parâmetros objetivos para sua aplicação. Se os 

mecanismos repressores já existentes forem bem aplicados, as violações certamente 

diminuirão e os processos tramitarão de forma desimpedida. Ética e compromisso são, 

sim, peças-chave na solução do intrincado problema da lentidão processual. 

Este trabalho tem por finalidade, pois, estudar os principais aspectos relativos ao 

comportamento abusivo dos sujeitos processuais consubstanciados em atos que agravam 

ou potencializam o chamado dano marginal,16 prolongando a situação de 

                                                 
14 LOPES JR., Aury; BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito ao processo penal no prazo razoável, p. ix. 
15 ZANFERDINI, Flávia de Almeida Montigelli. Prazo razoável – direito à prestação jurisdicional sem 
dilações indevidas. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, n. 22, p. 15. 
16 O dano marginal é aquele produzido durante o desenvolvimento regular do processo e representa, em 
certo sentido, uma consequência da lentidão dele próprio. ANDOLINA, Italo. “Cognizione” ed 
“esecuzione forzata” nel sistema della tutela giurisdizionale, p. 28. 



litispendência,17 violando o direito à razoável duração do processo e trazendo prejuízos 

processuais e extraprocessuais, seja às partes envolvidas no litígio, seja à dignidade da 

própria jurisdição. 

Desponta, então, a extrema relevância do tema: a atuação dos sujeitos 

processuais não pode ocorrer de forma desregrada. Ao contrário, deve obedecer a um 

rígido código de condutas traçado pelo ordenamento processual civil. Nesse sentido, 

pondera Satta que:  

Anche nella lotta processuale si può parlare di rapporti fra i litiganti, e la 

fonte regolatrice di questi rapporti è la legge, la stessa che stabilisce le forme 

e i termini nei quali l’azione delle parti si deve esercitare. (...) L’attività della 

parte nel processo è libera entro i limiti in cui ogni azione umana è libera, 

cioè fino a quando non venga ad invadere la sfera giuridica di un’altra 

persona, nella specie della controparte.18 

Os mecanismos processuais, desenhados que foram para garantir o contraditório, 

não podem ser instrumentalizados para retardar a resolução da causa. O abuso e a má-fé 

– exteriorizados por meio de comportamentos dilatórios – são elementos negativos 

ínsitos a toda e qualquer norma processual, cuja leitura e interpretação deve sempre ser 

feita de forma conglobada, o que significa dizer que todo ato processual previsto no 

Código pode ser praticado, desde que não o seja com abuso, de forma protelatória, 

desde que não o seja de má-fé. 

O objetivo precípuo da dissertação será, conforme antes explicitado, analisar e 

sistematizar as condutas dos sujeitos processuais que, praticadas com abuso e em 

afronta aos preceitos legais, violam o direito constitucional à razoável duração do 

                                                 
17 Conferir, a propósito do vocábulo: “Formado o processo, considera-se existente e, portanto, pendente. 
Pendente é algo que já foi constituído e ainda existe, não foi extinto. Processo pendente é processo em 
curso. Ele se considera pendente desde o momento em que a petição inicial foi entregue ao Poder 
Judiciário (formação) até quando se tornar irrecorrível a sentença que determinar sua extinção (trânsito 
em julgado) – quer a extinção do processo se dê com ou sem julgamento do mérito. Mesmo o processo 
suspenso existe e considera-se pendente. O estado de pendência do processo chama-se litispendência (do 
latim litis-pendentia). Como entre os efeitos da existência do processo pendente está o de impedir a 
instauração válida e eficaz de outro processo para o julgamento de demanda idêntica, tem-se a ilusão de 
que litispendência seja esse impedimento. Na verdade, litispendência é o estado do processo que pende, 
não esse seu efeito” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 49). 
18 SATTA, Salvatore. Diritto processuale civile, p. 116. 



processo. Serão analisadas, ainda, as respectivas sanções, bem como a jurisprudência 

que já se formou a respeito, de forma a buscar soluções efetivas para coibir todas 

aquelas (más) práticas.  

As relações entre tempo e processo, especialmente a morosidade como principal 

causa de prejuízos e de sua inefetividade, serão estudadas no início. 

O segundo capítulo tratará das origens da garantia da razoável duração do 

processo, seja no direito estrangeiro, seja no brasileiro, bem como dos critérios já 

identificados para sua aferição. 

Merecerá destaque, nesse ponto do trabalho, a prévia existência à Emenda 

Constitucional n. 45 do direito à razoável duração do processo já como garantia 

constitucional, tendo em vista o Pacto de São José da Costa Rica. 

Em seguida, serão estudados os dispositivos repressivos da improbidade 

processual ao longo da história, com especial ênfase para os primórdios da legislação 

pátria.  

Relevante a constatação, no quarto capítulo, de que – não obstante existissem já 

nas origens do direito pátrio algumas regras de conduta relativas à atuação das partes no 

processo – a matéria era tratada de forma fragmentada e parcial, sem que fossem 

sistematizadas as normas embasadoras da proibição e repressão da má-fé. A primeira 

tentativa alicerçou-se no Código Civil de 1916, cujo art. 16019 foi posteriormente 

incorporado ao direito processual, tendo o legislador se utilizado do mesmo método do 

direito civil para repelir o exercício irregular dos direitos pelas partes, desta vez em 

juízo: a responsabilidade civil. 

                                                 
19 “Art. 160. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de 
um direito reconhecido; II – a deterioração ou destruição da coisa alheia, a fim de remover perigo 
iminente (arts. 1.519 e 1.520). Parágrafo único. Neste último caso, o ato será legítimo, somente quando as 
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a 
remoção do perigo.” 



A análise dos comportamentos processuais evoluiu e a improbidade ganhou 

variadas formas, das quais se destaca a litigância de má-fé e o abuso de direito, 

verdadeiros ilícitos processuais que devem ser combatidos.20 

O quinto capítulo cuidará de identificar os sujeitos processuais, de forma a 

delimitar os responsáveis pelos comportamentos desleais e abusivos, violadores da 

razoável duração do processo. 

O sexto capítulo, ponto central do trabalho, cuidará de analisar e sistematizar, o 

quanto possível, os comportamentos processuais causadores da excessiva duração do 

processo. Em seguida, serão estudadas as sanções e, sobretudo, a necessidade de sua 

aplicação na prática. 

Algumas questões serão respondidas, ponto a ponto, no decorrer da dissertação, 

a saber: 

a) De que forma a atuação dos sujeitos processuais pode interferir na razoável 

duração do processo? 

b) Quem são os responsáveis pelas condutas processuais desleais e abusivamente 

dilatórias do tempo do processo? 

b1) Pode o advogado ser responsabilizado diretamente pelas condutas 

processuais procrastinatórias? 

c) Quais sanções podem ser imputadas a quem prolonga ou contribui 

indevidamente para a excessiva duração do processo? 

d) Qual é a importância da aplicação das sanções como maneira de reprimir e inibir 

as práticas de condutas que violam a razoável duração do processo? 

                                                 
20 Conforme Carlos Aurélio Mota Souza: “Entende-se, pois, que a violação ao dever de probidade no 
processo equipara-se a ilícito processual, passível de sanções, quer incidindo na relação de direito 
material, caracterizada pelas figuras típicas da lide temerária e defesa maliciosa, quer se manifeste em 
atos do procedimento ou na conduta das partes no desenvolvimento da relação processual (provocação de 
acidentes infundados, inércia prolongada, resistência à penhora, ocultação de documentos etc.)” (Poderes 
éticos do juiz: a igualdade das partes e a repressão ao abuso no processo, p. 47). 



CONCLUSÕES 

“O processo tem sido desfigurado e distorcido. Não raro, dele se faz uso com características de 

moratória. Abusivamente, protela-se, por mero capricho ou ato emulativo, o cumprimento de 

obrigações, as quais, porque tardiamente adimplidas, são incompletas. Agrava-se a angústia pela 

observação de que tal descaracterização se passa com a omissão e beneplácito do Estado-juiz” 

LEÃO, Adroaldo. O litigante de má-fé. p. 3-4  

 

1. A consagração da garantia à razoável duração do processo como direito 

individual, no texto constitucional, deve servir como limite e fundamento, verdadeira 

base hermenêutica das normas processuais infra-constitucionais impositivas dos deveres 

de ética e probidade dos sujeitos processuais; 

 

2. Como fundamental que é, tal garantia tem natureza jurídica de direito subjetivo, 

público e autônomo, cristalizando obrigações (i) que tem o Poder Executivo de dotar o 

Poder Judiciário de meios materiais e humanos suficientes para atender de forma 

minimamente satisfatória a todas as demandas; (ii) do legislador, de instituir leis 

processuais aptas o bastante para tornar ágil na exata medida em que deve ser o 

desenrolar dos processos; (iii) dos sujeitos processuais, de cooperarem para que o 

processo se desenvolva sem intercorrências procrastinatórias, ou seja, de atuarem de 

forma leal e sob estrita observância das regras processuais de conduta; enfim,  o Estado 

há de prestar tutela jurisdicional em tempo razoável em respeito aos jurisdicionados e à 

própria Lei Fundamental, e todos, absolutamente todos que intervêm no processo devem 

cooperar para tanto; 

 

3. Qualificar como “razoável” a duração de um processo não é tarefa fácil, 

sobretudo porque não se pode estabelecer de forma genérica arcos temporais fixos para 

todo e qualquer tipo de tutela pretendida. Sua aferição é possível, entretanto, 

especialmente se considerada a jurisprudência da Corte Européia de Direitos Humanos 

que, de forma pioneira, trouxe importante contribuição no que se refere aos parâmetros 

a serem observados; 

 



4. No caso paradigma Wemhoff vs. Alemanha, a sentença proferida pela Corte 

deixou assentados sete critérios a serem observados na aferição de eventual excessiva 

duração do processo, a saber: 1) a duração da prisão; 2) a duração da prisão 

considerando-se a natureza do delito, a pena fixada e a provável pena a ser aplicada; 3) 

os efeitos que o imputado sofreu (materiais, morais, etc.); 4) o comportamento 

processual do acusado; 5) a complexidade do caso e sua influência na investigação; 6) o 

modo pelo qual a investigação foi conduzida, e 7) a conduta das autoridades envolvidas; 

 

5. Não obstante tais parâmetros tenham sido inicialmente aplicados em matéria 

penal, a evolução da jurisprudência da Corte mostra que foram sendo lapidados  ao 

longo do tempo e reduzido a apenas três, aplicáveis tanto ao processo penal quanto ao 

processo civil, e que dizem respeito à 1) atuação do aparato estatal, 2) complexidade da 

causa e 3) comportamento dos sujeitos processuais; 

 

6. A constatação do excesso de tempo e suas causas passa necessariamente pela 

identificação dos responsáveis pela morosidade: os sujeitos do processo (conceito que 

deve ser entendido em sentido amplo, significando todos aqueles que efetivamente 

participarem do processo), com seus comportamentos procrastinatórios, ou o próprio 

Estado, diante da falta de investimento em adequada estruturação do Poder Judiciário; 

 

7. Razoável duração do processo não é, em absoluto, sinônimo de celeridade. Não 

se deve buscar aceleração pela mera rapidez, não se está falando de velocidade como 

valor, mas apenas do normal desenvolvimento do processo, aquele conhecido e 

esperado tendo-se em conta não só a natureza do direito envolvido mas a complexidade 

própria de cada caso e as regras processuais pré-estabelecidas a serem observadas. Insta 

colocar as expressões em seus devidos lugares: celeridade processual é mais do que 

duração normal do processo, e se refere à rapidez, agilidade que a lei e a técnica 

processual podem vir a proporcionar ao processo. O direito à razoável duração do 

processo não diz exatamente com celeridade, mas sim com estrita observância do tempo 

necessário ao seu desenvolvimento sem intercorrências indevidas; 

 

8. Se os mecanismos repressores das condutas irregulares causadoras ou 

contributivas para a morosidade forem bem aplicados, as violações certamente 



diminuirão, e os processos tramitarão de forma desimpedida. Ética e compromisso são 

peças-chave na solução do intrincado problema da lentidão processual; 

 

9. Os mecanismos processuais, desenhados que foram para garantir o contraditório, 

não podem ser instrumentalizados para retardar a resolução da causa; 

 

10. O comportamento das partes é critério de fundamental importância para análise 

minimamente satisfatória da razoabilidade da duração dos processos. Igualmente 

imprescindível se faz a análise do comportamento dos advogados que, por sua vez, 

aproveitam-se do desresponsabilizante sistema atual, usando o processo segundo as 

conveniências próprias e de seus representados, o que compromete os mais comezinhos 

ideais de boa justiça, tais como igualdade, economia processual e respeitabilidade; 

 

11. O titular de um direito e autor de uma demanda vive, em regra, situação de fato 

que é fonte de dano relevante; o réu, de seu turno, geralmente quer a conservação desse 

estado. Enquanto o processo vai lentamente desenvolvendo seu ritmo, a situação 

concreta continua a incidir negativamente na esfera do autor, acrescendo 

progressivamente a dimensão que compreende seu dano; de outro lado, continua a 

incidir positivamente na esfera do réu, acrescendo progressivamente a dimensão que 

compreende sua vantagem. Situações há, ainda, em que o autor sem direito se aproveite 

do processo para prejudicar o réu, utilizando o tempo em seu favor para forçar acordos 

que em outras ocasiões não seriam celebrados. É necessário centrar as atenções no dano 

que o autor e réu sofrem na mora do procedimento, que pode ser convenientemente 

definido como marginal, e que é somado àquele eventualmente já sofrido anteriormente 

à propositura da demanda; 

 

12. Pode ocorrer que ao dano marginal normalmente suportável pelas partes some-se 

um evento ulterior e específico provocado por um dos sujeitos processuais do qual 

emanem outros prejuízos cuja aceitação não seja razoável exigir. Tal evento traduz-se, 

com freqüência, em ato processual desleal protelatório, que prolonga o estado de 

litispendência e potencializa o dano marginal já arduamente suportado, dando origem ao 

chamado dano patológico; 

 



13. É fato que o tempo do processo sempre favorece quem não tem razão; todavia, a 

vantagem que o tempo franqueia à parte que não tem razão é melhor aproveitada pelo 

litigante malicioso, que invariavelmente se utiliza de expedientes procrastinatórios, 

cônscio de que as sanções processuais são nunca ou quase nunca aplicadas. Em outras 

palavras, todos os litigantes, independentemente de seus atributos específicos, são 

afetados pelo dano marginal, mas alguns, orientados por ímprobos advogados, 

desenvolvem mecanismos ilícitos para sofrer um impacto menor desse dano; 

 

14. A lentidão processual é um indicador de ineficiência da justiça, e também uma 

de suas causas. As causas da morosidade, de seu turno, não se resumem a um único 

fator. É possível identificar-se um conjunto de causas, quais sejam a) o aumento da 

litigiosidade, devido ao dinamismo das relações econômicas, que não tolera demoras e 

ineficiência; b) inadequação da legislação frente às novas necessidades da sociedade; c) 

falta de organização dos órgãos judiciários e insuficiente utilização das novas 

tecnologias da informática; e d) deficiente formação dos juízes e advogados; 

 

15. O direito a um processo que tenha razoável duração, ou seja, o direito a que a 

própria causa seja examinada e concluída em razoável período de tempo, alvitrado que 

foi em termos gerais na Magna Carta de 1215, está também previsto no §1° do art. 6° da 

Convenção para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, 

firmada em Roma, em 4 de novembro de 1950, pelos Estados membros do então 

existente “Conselho da Europa”; 

 

16. No Brasil, o direito a que um processo se desenvolva em tempo razoável foi 

introduzido expressamente no ordenamento jurídico por meio do Pacto Internacional 

dos Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembléia Geral das 

Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966, e que entrou em vigor em 24 de abril de 

1992; posteriormente, sobreveio a Emenda nº 45/2004, estabelecendo de forma expressa 

no texto constitucional direito à razoável duração do processo e aos meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação. Assim, uma garantia que já se encontrava 

expressamente prevista no ordenamento jurídico brasileiro como fundamental desde 

1988, ganhou maior relevo e alcance por força do parágrafo segundo do art. 5º da 

Constituição Federal, que acolhe os direitos fundamentais consagrados em tratados 

internacionais de que o Brasil fizer parte; 



 

17. A garantia à razoável duração do processo, como direito do cidadão que 

repercute marginalmente sobre o exercício de qualquer outro direito, fundamental ou 

não, direciona-se em primeiro plano, em verdade, aos Poderes Executivo e Legislativo, 

a quem incumbe tomar as medidas necessárias à sua implementação. Além do legislador 

ordinário e do Poder Executivo, são destinatários, em segundo plano, os chamados 

intérpretes e operadores do direito; 

 

18. Para fins de estabelecer a razoabilidade na duração de um processo ou, pelo 

reverso, o excesso de sua duração, além da delineação do arco temporal entre os termos 

inicial e final (elemento temporal), deve-se considerar o elemento comportamental, ou 

seja, avaliar se a atuação dos sujeitos processuais foi diligente, tudo valorado à luz da 

complexidade jurídica e material de cada caso concreto; 

 

19. De acordo com a jurisprudência da Corte de Estrasburgo, a complexidade pode 

derivar ou (a) de uma inédita questão jurídica, a demandar estudo aprofundado sobre o 

assunto, ou (b) de exigência de especial dedicação do órgão judicante, como por 

exemplo em caso em que haja pluralidade de partes e pedidos suficientes por si só para 

tornar vagaroso o processamento do feito. Outros elementos também compõem 

complexidade fática do caso e justificam uma necessária dilação do tempo processual, a 

exemplo da necessidade de intrincada produção probatória, com a realização perícias 

complexas que abranjam mais de uma área de conhecimento especializado; 

 

20. Em um sistema processual orientado pelo princípio do impulso oficial, deve-se 

conferir máxima relevância aos poderes de impulso e direção do órgão jurisdicional. A 

eventual má-gestão (mala gestio) do processo deve ser considerada de forma prevalente 

sobre a eventual inércia das partes no que diz respeito às danosas conseqüências do 

excesso de tempo processual; 

 

21. É perfeitamente possível o reconhecimento da responsabilidade estatal pela 

excessiva duração do processo. Nos termos do parágrafo 6o do art. 37 da Constituição 

Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 



culpa. Somando-se a tal disposição aquela do parágrafo único do art. 175, que 

estabelece a obrigação do Estado de manter serviços adequados, bem como a previsão 

da duração razoável do processo como garantia constitucional do cidadão, tem-se 

argumento bastante e suficiente para afirmar ser o Estado objetivamente responsável 

pelos danos advindos dessa nefasta situação, que caracteriza serviço público imperfeito; 

 

22. Registra a História que desde os sistemas jurídicos mais antigos já se faziam 

necessárias normas processuais para prevenir e reprimir a prática de condutas 

desonestas de partes que violassem o dever de dizer a verdade ou, ainda, que atuassem 

em juízo de forma desleal; 

 

23. O direito português está na raiz do tratamento jurídico brasileiro da figura do 

comportamento processual inadequado. Foram importadas, do direito lusitano, normas 

que impunham sanções ao comportamento temerário dos litigantes, regras estas que, ao 

tempo do Império e até os primórdios da República, não eram devidamente 

sistematizadas, mas dispostas de maneira esparsa e desorganizada; 

 

24. A primeira tentativa de sistematização alicerçou-se no Código Civil de 1916, 

cujo artigo 160  foi incorporado ao direito processual, tendo o legislador se utilizado do 

mesmo método do direito civil para repelir o exercício irregular dos direitos pelas 

partes, desta vez em juízo: a responsabilidade civil; 

 

25. O Código de Processo Civil de 1939 disciplinou a improbidade processual sob as 

vestes do abuso de direito processual,  tendo introduzido conceitos dos mais variados 

tais como erro grosseiro, fraude e espírito de emulação; 

 

26. O atual Código de Processo Civil foi promulgado na mesma linha de seu 

antecessor, e com dispositivos ainda mais desenvolvidos, já que foram especificados 

comportamentos que devem ser evitados pelas partes envolvidas no litígio, bem como 

estabelecidos diversos deveres gerais de conduta. A lei processual trouxe verdadeiro 

“código de comportamento” para os participantes do processo, na medida em que 

sistematizou um conjunto de normas que tipificam de forma expressa os atos 

caracterizadores litigância de má-fé e deveres das partes (arts. 14 a 18 do Código de 

Processo Civil vigente), bem como introduziu novos dispositivos esparsos, insertos em 



capítulos que tratam de outras matérias, tais como os artigos 574, 600 e 601, que 

cuidam da litigância de má-fé em execução de título extrajudicial e em sede de 

cumprimento de sentença. Some-se a todas essas normas de repressão expressa, ainda, a 

aplicação irrestrita da teoria do abuso do direito tal como elaborada para o direito 

material ao direito processual, de forma a abarcar todos os atos não tipificados 

expressamente como litigância de má-fé; 

 

27. A lealdade que o ordenamento impõe aos litigantes no processo não é uma mera 

questão de retidão formal de comportamento, mas sim pressuposto indispensável para 

que a atividade processual se desenvolva de forma correta e verdadeira. Não se respeita 

uma regra de comportamento apenas porque o sistema a impõe. Em outras palavras, não 

basta que as regras sejam respeitadas apenas na exata medida em que impostas 

expressamente mas sim por existir uma finalidade maior que paira sobre a existência 

das normas comportamentais. Deve haver, outrossim, o respeito às normas morais, que 

podem ser traduzidas na fórmula da lealdade e boa-fé processuais cujo conceito, 

embora de aparente amplitude e fluidez, não pode ser outro que o de uma verdadeira 

honestidade substancial; 

 

28. O sistema provê o órgão jurisdicional de diversas formas de controle, e impõe às 

partes um abrangente código de comportamento expresso em inúmeras normas 

dispostas ao longo do ordenamento. Embora um tal regramento ao comportamento 

processual não esteja claramente sistematizado, a gravidade dos atos desleais previstos 

na lei exige uma análise cautelosa do órgão jurisdicional, que não se pode furtar à sua 

tarefa de aplicá-la utilizando-se de insustentáveis argumentos tais como a falta de 

critérios mais objetivos ou inocuidade da punição para o advogado. As sanções, de seu 

turno,  devem ser aplicadas em sua exata medida, sem que configurem cerceamento dos 

direitos de ação e de defesa, o que não pode em absoluto justificar odioso relaxamento 

no exercício do poder-dever de polícia jurisdicional; 

 

29. Abuso do processo, improbidade processual, litigância de má-fé, fraude 

processual, ilícito processual: não obstante sejam inúmeros os termos usados quase que 

indistintamente para definir as más práticas de atos processuais, é certo que toda a 

filosofia do comportamento processual gira em torno de um preceito comum e de 



natureza eminentemente ética, que traduz verdadeiro dever-síntese comportamental, que 

abrange  boa-fé e lealdade: a probidade; 

 

30. Um comportamento processual que viole qualquer dos incisos do art. 14 ou que 

se subsuma de forma expressa a qualquer das hipóteses dos arts. 17 ou 600 será 

considerado ilícito processual e merecerá a devida reprimenda; 

 

31. O dever de manter comportamentos condizentes com os mandamentos éticos 

vem sintetizado na fórmula ampla e genérica proceder com lealdade e boa-fé, 

estampada no inciso II do art. 14, que prevê a lealdade e a boa-fé como componentes 

integrantes da prática de todo e qualquer ato processual. O mesmo artigo 14 prevê, 

ainda, quatro outros deveres imitadores do exercício das posições subjetivas no 

processo. A partir de tais deveres o legislador houve por bem arrolar de forma 

específica condutas ilícitas caracterizadoras da litigância de má-fé e que trazem em si, 

pelo lado negativo, a especificação de um aspecto inerente a esses mesmos deveres; 

 

32. Condutas processuais há que violam frontalmente os deveres previstos no art. 

14, sobretudo aqueles de boa-fé e lealdade processual, constituindo verdadeiros atos 

processuais ilícitos e que ou (a) estão previstas no ordenamento processual em 

dispositivos específicos, tal como as disposições relativas à litigância de má-fé e ao 

atentado à dignidade da justiça, ou (b) constituem atos abusivos sem previsão 

específica, também ilícitos por excelência porque praticados com desvio de finalidade 

em violação a valores orientadores das normas; 

 

33. O dolo processual é aferido objetivamente a partir da exteriorização do ato 

processual, das circunstâncias em que praticado, e não da aferição da psique do agente. 

A má-fé, portanto, independe de prova concreta e resulta diretamente da apreciação de 

fatos que a lei enumera e dos quais o julgador extrai a ilicitude do procedimento 

processual do litigante. Ocorrida qualquer das hipóteses previstas no referido artigo 17, 

considera-se ter havido má-fé do litigante, invertendo-se em seu desfavor o ônus da 

prova de circunstâncias que excluam tal tipificação. O efeito que se obtém de uma tal 

interpretação e a respectiva inversão do ônus da prova é próximo ao da teoria da 

responsabilidade objetiva. O litigante cujo comportamento concluir o juiz, a partir da 

apreciação objetiva dos fatos  e do comportamento descrito na norma (e não da psique 



do agente), configurar hipótese de litigância de má-fé, terá o ônus de desconstituir a 

tipificação e afastar de forma expressa a má-fé na execução do ato processual, o que 

favorece sobremaneira o trabalho do julgador, guardião do processo em suas múltiplas 

finalidades e, principalmente, da dignidade e decoro da Justiça; 

 

34. Às condutas expressamente tipificadas e sancionadas por constituírem litigância 

de má-fé devem ser somadas todas aquelas praticadas em abuso de direito no processo. 

Há, com efeito, mais hipóteses de atos processuais praticados de má-fé que, embora não 

tipificados, merecem a devida reprimenda; 

 

35. Ato processual abusivo configura ato processual ilícito. Se a norma jurídica 

impõe determinado tipo de conduta ou dela se podem extrair determinados valores 

finalísticos, e um ato é exercido de forma anormal, seja por não obedecer à regra de 

conduta expressamente prevista, seja por conflitar  com seus valores,  resta claro que o 

ato abusivo não passa de uma mera modalidade de ato ilícito; 

 

36. Os deveres comportamentais, na medida em que previstos pelo ordenamento 

processual, passam a integrar todas as normas processuais, no que se pode denominar 

norma  total processual. Assim, falar-se em possibilidade de praticar um ato processual 

(ex: contestar, excepcionar, recorrer) seria considerar, ao mesmo tempo, não apenas as 

normas próprias orientadoras da prática daquele ato, mas os deveres gerais de conduta 

previstos no art. 14, especialmente aqueles de proceder com lealdade e boa-fé. É como 

se a norma processual fosse construída da seguinte forma: da sentença caberá apelação, 

desde que não se alegue defesa consabidamente destituída de fundamento, ou das 

decisões interlocutórias caberá agravo, desde que não interposto de má-fé,  de forma 

desnecessária, de forma a apenas procrastinar o processo; 

 

37. Todos que intervenham no processo estão adstritos às normas processuais de 

conduta estabelecidas pelo artigo 14; 

 

38. É obrigação do defensor modular a própria atividade postulatória ou defensiva 

nos limites indicados pela conjugação da liberdade de expressão e das exigências da 

postulação ou defesa, sem jamais deixar de lado o dever de probidade processual que 



lhe impende, norteador das condutas e do qual derivam sub-princípios não menos 

importantes e muito mais específicos como boa-fé e lealdade; 

 

39. O ordenamento processual não pode ignorar o comportamento negligente e 

ímprobo do advogado que, algumas vezes a pedido da parte mas – geralmente - por sua 

própria iniciativa, se utiliza de expedientes dilatórios para prolongar inutilmente o 

processo, provocando danos à parte contrária e à administração da Justiça. Os atos 

procrastinatórios têm natureza eminentemente técnica, até porque consistem na escolha 

consciente dos meios dilatórios, tais como a provocação de incidentes manifestamente 

infundados, a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, a 

causação, sem justo motivo, do adiamento ou da repetição de atos, o retardamento na 

argüição da incompetência  absoluta, a retenção indevida dos autos e uma série de 

outras hipóteses; 

 

40. Estipula o artigo 32 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 

8.906/96) que o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, 

praticar com dolo ou culpa. Nos termos de seu parágrafo único, em caso de lide 

temerária será o advogado solidariamente responsável com seu cliente, desde que 

coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. 

Não obstante a falta de técnica legislativa com relação à expressão lide temerária, o 

dispositivo prevê de forma expressa a condenação do advogado por má-fé processual. 

Embora eivado de flagrante inconstitucionalidade em seu trecho final, vez que a 

previsão da necessidade de apuração em ação própria não se coaduna com as exigências 

impostas pelos princípios constitucionais da isonomia e celeridade processual, a 

disposição é bastante clara e tem  aplicabilidade imediata: em caso de litigância de má-

fé, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente; 

 

41. O órgão do Ministério Público poderá praticar ato processual em litigância de 

má-fé - quer quando atue na condição de parte, quer quando atue na condição de custus 

legis -seja ao levar a cabo qualquer das condutas descritas no artigo 17 do Código de 

Processo Civil, seja ao praticar qualquer outro ato processual de forma abusiva. Sua 

responsabilidade civil,  prevista no artigo 85 do Código e que exige a comprovação de 

dolo ou fraude para a respectiva configuração nada tem a ver com sua responsabilidade 

por improbidade processual, centrada esta nos artigos 14 a 18 do Código. Caso 



sobrevenha condenação, quem realizará o pagamento será a Fazenda Estadual ou 

Nacional, podendo depois mover ação regressiva contra o agente causador do dano, a 

teor do disposto no art. 37, §6º da Constituição Federal; 

 

42. No que diz respeito ao juiz e seus auxiliares, podem eles praticar atos 

procrastinatórios não obstante não sejam suscetíveis de responsabilização por atos de 

litigância de má-fé pelo simples fato de que litigantes não são, embora seus abusos e 

infrações – especialmente aqueles desidiosos, que causam indevido retardamento dos 

feitos – configurem violação ao dever de lealdade e comportem repressão de outra 

ordem, previstas tanto no Código de Processo Civil quanto em leis próprias: a Lei 

Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN – Lei complementar no. 35, de 1979) e o 

correspondente estatuto do servidor público, estadual ou federal, a depender do Tribunal 

de Justiça ao qual submetido; 

 

43. A litigância de má-fé, especialmente quando consubstanciada em atos 

negligentes ou táticas dilatórias, não só pode contribuir como invariavelmente contribui 

para o retardamento dos processos – isto quando não é sua única e exclusiva causa - e 

deve ser reprimida. O ato processual protelatório prolonga o estado de litispendência, 

potencializa o dano marginal já arduamente suportado pelas partes, dando origem ao 

chamado dano patológico, e viola diretamente o direito constitucional à razoável 

duração do processo. Tal conduta constitui também, violação ao chamado dever de 

prontidão, ou seja, dever de não procrastinar, inspirado pelo princípio da celeridade e 

que se traduz em um aspecto (o lado temporal) do dever de lealdade; 

 

44. A oposição de resistência injustificada ao andamento do processo é ato de 

litigância de má-fé que configura violação direta aos incisos II, III e IV do art. 14, os 

quais vedam aos sujeitos processuais a formulação de pretensão ou defesa cientes de 

que infundada ou, ainda, a prática de atos inúteis ou desnecessários à declaração ou 

defesa do direito. A procrastinação advinda da oposição injustificada – que pode advir 

de atos processuais ou extraprocessuais - constitui clara violação à garantia da razoável 

duração do processo, na medida em que trabalha contra seu transcorrer desimpedido ou, 

como comumente se diz em doutrina, contra a celeridade processual. As condutas do 

art. 600, todas elas, caracterizadoras que são dos atos atentatórios à dignidade da justiça 



(litigância de má-fé em execução de título extrajudicial ou fase de cumprimento de 

sentença, como afirmado) traduzem resistência injustificada ao andamento processual; 

 

45. Age de forma ímproba o litigante que provoca incidentes manifestamente 

infundados, ou seja, atos para os quais não havia razão em sua prática, em violação aos 

deveres previstos nos incisos II, III e IV do artigo 14. Tal conduta representa um 

desdobramento da oposição injustificada ao andamento do feito e consubstancia, 

invariavelmente, ato protelatório, procrastinatório do andamento do processo; 

 

46. A interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório é um dos 

exemplos mais comuns de forma tipificada de litigância de má-fé e o principal 

expediente dilatório do processo. A identificação do que possa ser caracterizado como 

um recurso procrastinatório não é tarefa fácil, especialmente a considerar-se a previsão 

legal de tantos recursos à disposição dos jurisdicionados e, ainda, as garantias 

constitucionais do processo tais como acesso à jurisdição e devido processo legal. 

Identifica-se na doutrina casos-parâmetros, verdadeiros critérios objetivos a serem 

observados pelos magistrados quando da subsunção do ato processual analisado à 

hipótese de litigância de má-fé na modalidade interposição de recurso protelatório: 

razões recursais inovatórias e discussão de matéria preclusa; razões recursais 

dissociadas da decisão impugnada; falta de interesse de agir; ausência dos requisitos de 

admissão do recurso; repetição dos argumentos recursais ao mesmo órgão prolator da 

decisão impugnada; interposição de recurso contra decisão em consonância com 

jurisprudência assente de corte superior; explícita inidoneidade do remédio recursal 

escolhido; repetição de recursos sabidamente improcedentes e interposição de mais de 

um recurso com o mesmo fim; 

 

47. O artigo 22 do Código de Processo Civil prevê sanção em desfavor do réu 

negligente que não argüi, em sua resposta, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, dilatando indevidamente – retardando, portanto - o julgamento da lide.  

Tal retardamento – indevido – ofende não só a boa prestação jurisdicional para o caso 

em específic mas, na medida em que faz com que o Judiciário disperse recursos 

indevidamente, compromete o julgamento oportuno de inúmeras outras demandas. 

Assim, o comportamento indevido que, por omissão, não traz elementos que poderiam 



antecipar o fim do processo, configura ato de litigância de má-fé na modalidade 

“oposição de resistência injustificada ao andamento do processo”; 

 

48. O adiamento ou a repetição de atos, quando injustificados, comprometem o 

normal andamento do processo. Além de constituir flagrante violação ao direito à sua 

razoável duração, essa conduta indevida fere as regras comportamentais previstas no 

artigo 14, sobretudo aquela que comete aos sujeitos processuais o dever de proceder 

com lealdade e boa-fé; 

 

49. De conteúdo praticamente idêntico, tanto a oposição de resistência injustificada 

quando a provocação de incidentes manifestamente infundados visam a coibir e reprimir 

a protelação indevida do feito, o arrastar da causa sem justo motivo que traz danos às 

partes e à administração da justiça, consubstanciando – por isso mesmo - verdadeiro 

ilícito processual pluriofensivo; 

 

50. A tardia argüição da incompetência absoluta do juízo também revela ato 

procrastinatório: ao mesmo tempo em que a lei processual é expressa ao prever que a 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício pelo órgão jurisdicional, comete às 

partes o dever de deduzi-la no prazo da contestação ou na primeira oportunidade em que 

lhes couber falar nos autos, sob pena de responderem integralmente pelas custas e 

verem o retardamento tipificado como abuso de direito por violação  ao dever de 

prontidão; 

 

51. A não devolução dos autos se subsume à oposição de resistência injustificada ao 

andamento do processo, tipificada no artigo 17 do Código, na medida em que a retenção 

de autos protrai no tempo o andamento do processo, caracterizando ato de litigância de 

má-fé; 

 

52. A paralisação do processo pelo fato de não ter o autor recolhido as custas mesmo 

tendo o prazo de trinta dias para fazê-lo não consubstancia propriamente conseqüência 

de um ato procrastinatório do processo, mas contribui sobremaneira, de forma direta, 

para a lentidão do aparelho estatal, concorrendo, portanto, para que o Estado viole 

macroscopicamente o direito à razoável duração de uma infinidade de outros processos. 

Tal comportamento pode significar também, à contra luz, verdadeira oposição – por 



omissão – de resistência injustificada ao andamento do processo, conduta que se amolda 

ao inciso IV do artigo 17 do Código e tipifica ato de litigância de má-fé; 

 

53. Para coibir o indesejável prolongamento do feito derivado de ato debitável à 

testemunha, o legislador houve por bem, em dispositivo próprio, fazê-la responder pelas 

despesas do adiamento a que der causa: ausente a testemunha bem como qualquer 

motivo que justifique seu não comparecimento deverá ser designada nova data para a 

audiência, assim como determinada sua condução coercitiva. Nesse caso, não só terá de 

responder pelas despesas, como lhe deverá ser negado o direito a reembolso previsto no 

artigo 419; 

 

54. A conduta do perito judicial que, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o 

encargo no prazo que lhe foi assinado, também viola o direito à razoável duração do 

processo e encontra repressão expressamente prevista no artigo 424 do Código de 

Processo Civil; 

 

55. A cada um dos comportamentos procrastinatórios, sejam aqueles 

consubstanciados em hipóteses legalmente expressas de litigância de má-fé, sejam 

aqueles praticados com abuso de direito em violação aos deveres de boa conduta 

processual correspondem as devidas sanções; 

 

56. As penas destinadas ao litigante de má-fé têm dupla natureza: punitiva e 

indenizatória; 

 

57. A indenização pode dizer respeito tanto ao patrimônio material quanto moral da 

parte prejudicada; 

 

58. O reconhecimento da litigância de má-fé deverá ser feito de ofício, 

independentemente de provocação, assim como a imposição das respectivas sanções; 

 

59. A condenação será aplicada na sentença, mas nada impede seja reconhecida no 

decorrer do processo, no exercício do poder de polícia do magistrado, o que é 

absolutamente benéfico ao desestímulo da continuidade da prática de atos processuais 

imbuídos de má-fé; 



 

60. A par reparação econômica e da reparação específica, conhecidas no direito 

civil, e além da imposição de multas, existe no processo civil outra conseqüência ou 

sanção à prática de litigância de má-fé: a responsabilização criminal do agente. 

Diretamente relacionados aos atos procrastinatórios que podem ser praticados no 

processo, identificam-se os crimes (todos previstos no Código Penal) que compreendem 

conduta que direta ou indiretamente contribuem para a violação do direito à razoável 

duração do processo: fraude à execução (art. 179, CP), coação no curso do processo (art. 

344, CP), fraude processual (art. 347, CP), sonegação de papel ou objeto de valor 

probatório (art. 356, CP), exploração de prestígio (art. 357, CP), violência ou fraude em 

arrematação judicial (art. 358, CP). 
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