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Crise de Justiça. Desfuncionalidade na outorga da prestação jurisdicional.

Mais de 100 milhões de processos e 30 milhões de processos novos a cada ano.

No STJ, 300 mil processos por ano;

Taxa de congestionamento superior a 70%.

Pouco mais de 16 mil juízes.

Mais de um 1.070.000 advogados.

“Cultura da sentença” nas mais de 1400 Faculdades de Direito do país.

Nesse cenário, como atingir a desejada celeridade com segurança jurídica?

I. Introdução 
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Nesses mais de 100 milhões de processos com a taxa de congestionamento
superior a 70%, alguns dados:

Duração média de 13 anos;

15 recursos em média;

Ineficiência na recuperação de crédito: 0,2%;

Custo alto do processo ao contribuinte.

II. Acesso à justiça e dano marginal 
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Públicos;

Privados.

III. Litigantes habituais: 
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Fortalecimento da conciliação e mediação. O fracasso da mediação intraprocessual em
SP (experiência: Brasil e Itália). Soluções: mediação pré-processual nas empresas.
Arbitragem tributária. Agências reguladoras.

Fortalecimento do primeiro grau de jurisdição com uma prestação de qualidade. Varas
especializadas: consumidor, recuperação de crédito, processo coletivo (!).

O acesso ao primeiro grau deve ser pleno, mas a gratuidade deve ser vista com
cuidado.

Acesso aos graus superiores merece certos limites. Aumento de custas recursais (custo
da máquina). Baixo custos de acesso e baixo risco (assistência judiciária). Perspectivas
de ganhos. Uso instrumental (ganha com a demora).

IV. Meios alternativos e primeiro grau de jurisdição
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Uniformidade das decisões.

Mecanismos de molecularização: IRDR, IAC RR.

RR: suspensão indefinida (nos outros casos até um ano) e mais de 900 temas.
Prioridade no julgamento de teses.

Astreintes.

Retirada do efeito suspensivo dos recursos.

Honorários advocatícios - sanção contra a parte contrária.

V. Segurança jurídica
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Imprecisões e explosão legislativa

Reformas:

Desjudicialização no direito comparado;

Desjudicialização no Brasil (SFH, alienação fiduciária);

Processo coletivo: gestão e conflitos não jurisdicionalizados;

Judicialização da saúde: fase pré-judicial; triagem; auxílio de técnicos. Ações pseudo-
individuais; ações pseudocoletivas.

VI. Custo do processo com ineficiência legislativa e 

má gestão
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