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RESUMO: O presente artigo busca analisar o direto à duração razoável do processo do ponto de vista 

constitucional e legal nos termos do Código de Processo Civil de 2015. A pesquisa desenvolveu a 

discussão a partir da doutrina majoritária e da legislação atual, buscando demonstrar a atuação do Poder 

Judiciário na busca pela solução integral do mérito, a utilização dos métodos consensuais de solução de 

conflitos e o aprimoramento dos tribunais no uso do processo digital, para se obter a solução do mérito 

em tempo razoável. Deu-se destaque ao estímulo do Poder Judiciário na utilização da mediação e da 

conciliação, como importantes ferramentas na efetivação da solução integral dos conflitos em tempo 

razoável. Dessa forma, através do método dedutivo, concluiu-se que apesar das dificuldades o Estado tem 

proporcionado meios para que o processo seja concluído em tempo razoável, satisfazendo integralmente o 

mérito, possibilitando aos jurisdicionados o acesso a um processo constitucional. 
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ABSTRACT:  This article seeks to analyze the right to reasonable duration of the process from a 

constitutional and legal point of view under the Civil Procedure Code of 2015. The research developed 

the discussion from the majority doctrine and current legislation, seeking to demonstrate the performance 

of the Power Judiciary in the search for the full solution of the merits, the use of consensual methods of 

conflict resolution and the improvement of the courts in the use of the digital process, in order to obtain a 

solution on the merits in a reasonable time. Emphasis was placed on the encouragement of the Judiciary 

in the use of mediation and conciliation, as important tools in effecting the full solution of conflicts in a 

reasonable time. Thus, through the deductive method, it was concluded that, despite the difficulties, the 

State has provided means for the process to be concluded in a reasonable time, fully satisfying the merits, 

allowing the courts to access a constitutional process. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Acessar a justiça é uma das garantias constitucionais mais importantes para a 

concretização de um Estado Democrático de Direito, visto que é necessário resguardar a 

todos a possibilidade de recorrer a um ente estatal que detenha o poder jurisdicional do 

Estado, caso seja lesado ou sinta seu direito ameaçado. Porém, não basta a garantia de 

provocar o judiciário, ajuizando uma ação e não obter a solução integral da sua lide em 

tempo razoável, aguardando décadas por uma sentença. 

O princípio constitucional da duração razoável do processo4, previsto no inciso 

LXXVIII, do artigo 5º da CF/88, estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação.” Este princípio tem como objetivo garantir ao 

jurisdicionado não só tirar o Poder Judiciário da sua inércia, mas também evitar que a 

morosidade torne o processo injusto ou insatisfatório. 

O Código de Processo Civil de 2015 atendendo a necessidade de se ter um 

processo constitucional consagrou este princípio em seu artigo 4o, onde se lê: “As partes 

têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 

atividade satisfativa”. Além desta primeira previsão, o CPC ainda estabeleceu várias 

outras medidas para tornar o processo célere e eficiente como o estímulo do uso da 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, pelos juízes, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do 

 

4 Segundo Marcus Vinicius Rios Gonçalves este princípio introduzido na Constituição Federal pela 

Emenda Constitucional n. 45/2004, “a rigor, mesmo antes já se poderia encontrar fundamento, em nosso 

ordenamento jurídico, para esse princípio, seja porque ele explicita um dos aspectos do devido processo 

legal (para que o processo alcance o seu desiderato é preciso que chegue a termo dentro de prazo 

razoável), seja porque o Pacto de San José da Costa Rica, de 1969, já o consagrava, tendo a nossa 

legislação o ratificado. O dispositivo revela a preocupação geral do legislador com um dos entraves mais 

problemáticos ao funcionamento da justiça: a demora no julgamento dos processos. Boa parte das 

alterações e acréscimos havidos na legislação processual, nos últimos anos, tem por fim buscar uma 

solução mais rápida para os conflitos. Esse princípio é dirigido, em primeiro lugar, ao legislador, que 

deve editar leis que acelerem e não atravanquem o andamento dos processos. Em segundo lugar, ao 

administrador, que deverá zelar pela manutenção adequada dos órgãos judiciários, aparelhando-os a dar 

efetividade à norma constitucional. E, por fim, aos juízes, que, no exercício de suas atividades, devem 

diligenciar para que o processo caminhe para uma solução rápida. Devem-se buscar os melhores 

resultados possíveis, com a maior economia possível de esforços, despesas e tempo. Esse princípio 

imbrica com o da efetividade do processo: afinal, a duração razoável é necessária para que ele seja 

eficiente. Podem ser citados numerosos exemplos de medidas que foram tomadas para torná-lo mais 

eficiente: a extensão dos casos em que cabe a concessão de tutelas de urgência, a possibilidade de solução 

concentrada de casos idênticos e repetitivos, as súmulas vinculantes, a adoção de meios eletrônicos no 

processo, a redução do número de recursos cabíveis, sobretudo aqueles dotados de efeito suspensivo. 

Deve haver, ainda, cuidado para que o número de juízes se mantenha condizente com o de processos e 

que eles estejam suficientemente equipados para dar conta da demanda” (GONÇALVES, 2015). 



processo judicial; o aproveitamento geral do processo, corrigindo sempre que possível os 

problemas formais, para que a ação não seja extinta sem a resolução do mérito; a 

obrigação de todos os envolvidos no processo cooperarem entre si para se obter em 

tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva; entre outras medidas que serão 

abordados a seguir. 

 O objetivo deste artigo é analisar e discutir o direito a duração razoável do 

processo na Lei 13105 de 2015, o novo Código de Processo Civil, demonstrando suas 

características, sua aplicação na atividade dos magistrados, sua importância para a 

solução integral do mérito, assim como sua fundamentação como direito e garantia 

constitucional, respondendo o seguinte problema: O Código de Processo Civil de 2015 

estabeleceu meios para assegurar o direito fundamental à duração razoável do processo? 

A pesquisa será realizada no formato de revisão bibliográfica, utilizando como fonte 

obras doutrinárias atualizadas e o texto de lei, sob o método dedutivo. 

 

2 - CELERIDADE PROCESSUAL E A SOLUÇÃO INTEGRAL DO MÉRITO 

O novo CPC ao tratar da duração razoável do processo diz que esse prazo serve 

para se obter a solução integral do mérito e não apenas que o processo deve acelerado 

para se adquirir qualquer decisão por parte do magistrado. Ou seja, a satisfação integral 

do mérito não diz respeito apenas a decisão do mérito, mas da efetiva satisfação do 

direito requerido, de modo que se aproveite ao máximo a atividade processual, disposta 

em todas as fases do processo, levando em consideração todos os elementos envolvidos, 

como servidores, atos processuais e principalmente a análise do magistrado ao caso 

concreto. 

A respeito dessa colocação Humberto Teodoro Júnior nos ensina que: 

 

Já se percebeu que não adianta tão somente andar rápido nas atividades, uma 

vez que o trabalho malfeito induz retrabalho e tal situação é facilmente 

visível durante o processo quando se profere, por exemplo, uma decisão de 

modo superficial ou com formalismo exacerbado que induz o uso de 

recursos, reforma e refazimento do mesmo pronunciamento judicial. O 

debate bem realizado induz melhor aproveitamento e menor tempo quando se 

enxerga o processo de modo panorâmico, mesmo que, momentaneamente, o 

gasto cronológico seja superior. Quando se parte dessa premissa, a redução 

de tempo que uma atividade processual bem realizada provoca é evidente. 

Ademais, não se soluciona o mérito apenas se proferindo qualquer sentença: 

ela tem de conter integralmente o objeto do processo, e ainda a função 

jurisdicional deve ser tal que o direito definido seja satisfeito. A adoção do 

formalismo que busca embasamento nos fundamentos constitucionais, 



explicado ao longo da presente obra, evitará as armadilhas desprovidas de 

logicidade e uma análise integral do caso. (TEODORO JÚNIOR, 2015) 

Dessa forma pode-se concluir que, ainda que aparentemente o juiz “gaste” mais 

tempo analisando todos os elementos da lide para proferir uma sentença mais técnica e 

fundamentada na fase cognitiva do processo, isso evitará recursos desnecessários e até 

mesmo diminuir a quantidade de sentenças reformadas, contribuindo ainda mais para a 

celeridade processual e para a solução integral do mérito. 

Um exemplo deste cuidado a ser tomado pelo magistrado encontra-se no artigo 

489 do CPC/2015, que traz os elementos essenciais da sentença, sem os quais a decisão 

tomada não terá validade. Os fundamentos nos quais o juiz analisará as questões de fato 

e de direito são partes desses elementos essenciais, contudo, o §1º deste mesmo artigo 

estabelece qualquer decisão judicial não será considerada fundamentada, entre outros 

motivos expressos, as que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato 

normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ou ainda 

empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua 

incidência no caso. 

Ou seja, o simples fato do juiz não tomar o cuidado de explicar determinadas 

expressões utilizadas em suas sentenças, ou não justificar seus motivos invocados 

levando em consideração outra decisão, sem expressar a ligação entre os dois casos, 

pode ensejar a possibilidade da impetração de um recurso por qualquer das partes, 

tornando o processo ainda mais moroso, afastando as partes de suas pretensões e 

acarretando ainda mais serviço para o sistema judiciário que já se encontra 

completamente congestionado. 

Isso remete ao fato de que o artigo 6º do CPC/2015 traz a obrigação a todos os 

sujeitos do processo de cooperarem entre si, para que se obtenha em tempo razoável 

uma decisão de mérito justa e efetiva, de modo que se deve prevenir o abuso de direitos 

em todos os aspectos, para que as partes não usem de má-fé5, impetrando recursos 

meramente protelatórios, atrapalhando o andamento do processo. Essa obrigação não se 

limita ao autor, réue seus representantes, pois conforme previsto no artigo 139 desta 

 
5 Humberto Teodoro Júnior explica que uma das razões que gera congestionamento no Judiciário é o 

abuso de mecanismos processuais e a dificuldade que temos de identificar e caracterizar a má-fé 

processual, a despeito de o CPC reformado de 1973 ter previsões a respeito e da doutrina definir tal 

instituto. Em outro estudo, por exemplo, definimos o abuso de direito processual como os atos de má-fé 

praticados por quem tenha uma faculdade de agir no curso do processo, mas que dela se utiliza não para 

seus fins normais, mas para protelar a solução do litígio ou para desviá-la da correta apreciação judicial, 

embaraçando, assim, o resultado justo da prestação jurisdicional. 



mesma lei, incube ao juiz e aos servidores do judiciário velar pela duração razoável do 

processo. 

Outra previsão importante para se obter a solução integral do mérito em tempo 

razoável encontra-se no artigo 12 no CPC/2015, que estabelece que “os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão”, salvo os casos do §2º 6deste artigo, devendo ser fixada 

permanentemente para consulta pública uma lista dos processos aptos para julgamento, 

tanto no cartório, quanto no site do respectivo Tribunal. Vale ressaltar que o 

atendimento a ordem cronológica diz respeito à decisão do mérito e não às fases do 

processo que correrão conforme os atos praticados pelas partes e pelo magistrado. Após 

elaboração desta lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre 

as preferências legais. 

Ante o exposto é possível afirmar que o direito à duração razoável do processo 

só tem eficácia se a celeridade vier acompanhada da satisfação integral do mérito, de 

modo que todos os envolvidos no processo tenham a certeza de que a decisão do 

magistrado é pautada em um parecer técnico, fundamentado e constitucionalmente 

adequado. 

Dessa forma, partiremos para uma análise de algumas previsões do novo Código 

de Processo Civil que são ferramentas que auxiliam o Poder Judiciário na busca pela 

celeridade processual e na solução integral do mérito destacando os meios de solução 

consensual de conflitos, a prática eletrônica dos atos processuais, entre outros. 

 

3 - MÉTODOS DE SOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS E A DURAÇÃO 

RAZOÁVEL DO PROCESSO 

O novo Código de Processo Civil trouxe entre outras medidas de promover a 

celeridade processual, o estímulo ao uso da mediação e da conciliação, atendendo a 

lógica que quanto menos processos tramitando sob a guarda do Poder Judiciário, mais 
 

6 CPC/ 2015, artigo 12, § 2o:Estão excluídos da regra do caput: I - as sentenças proferidas em audiência, 

homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido; II - o julgamento de processos em 

bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos; III - o julgamento de 

recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas; IV - as decisões proferidas com 

base nos arts. 485 e 932; V - o julgamento de embargos de declaração; VI - o julgamento de agravo 

interno; VII - as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça; VIII - os 

processos criminais, nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal; IX - a causa que exija 

urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art485
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art932


celeridade e produtividade dos servidores e magistrados. Apesar de simples, este 

raciocínio é eficiente, pois com uma demanda menor de casos, todos os envolvidos no 

processo terão maior disponibilidade para analisar os detalhes da lide, de forma técnica 

e imparcial, evitando morosidade processual e decisões reformadas. 

O artigo 3º do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que não se excluirá da 

apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, sendo permitida a arbitragem na 

forma da lei, cabendo ao Estado promover, sempre que possível, a solução consensual 

dos conflitos. O §3º dispõe que a “conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. 

Seguindo esta orientação, o próprio CPC/2015 em seu artigo 334, determina que 

o juiz designe audiência de conciliação e mediação, se a petição inicial preencher os 

requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido. Trata-se da 

audiência preliminar de conciliação ou de mediação, que é ato integrante do 

procedimento comum, não sendo aplicado apenas nas causas que não admitam 

autocomposição da lide. 

Essa fase do processo é tão importante para a duração razoável do processo, 

dada a possibilidade de se resolver rapidamente a lide, que ainda que o autor manifeste 

expressamente na petição inicial desinteresse pela autocomposição, o juiz a despachará 

designando dia e hora para sua realização, e só não ocorrerá a audiência de mediação e 

conciliação se o réu aderir ao desinteresse do autor em petição posterior à citação e 

anterior à audiência. Percebe-se assim que nenhuma das partes tem poder de, 

isoladamente impedir ou evitar a audiência, sendo necessária o consentimento do autor 

e do réu para que a tentativa autocomposição não ocorra no decorrer da ação judicial 

(THEDORO JÚNIOR, 2015). 

Designada a data e hora da audiência, observados os prazos e presente o 

mediador ou conciliador, o não comparecimento de qualquer das partes é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça ensejando a aplicação de multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida no processo, ou do valor da causa, que será 

revertida em favor da União ou do Estado, conforme o §8º do artigo 334. Obtida a 

autocomposição, será ela reduzida a termo e homologada pelo juiz por sentença de 

extinção do processo, com julgamento de mérito, mas se não houver êxito, começará a 

fluir o prazo de contestação. 



Seguindo o processo, o juiz designará audiência de instrução e julgamento na 

qual, tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros 

métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem (artigo 

359), demonstrando a insistência do Poder Judiciário em solucionar a lide de forma 

rápida e pacífica. Neste sentido o artigo 694 ainda institui que quando se tratar de ações 

de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da 

controvérsia, podendo o juiz inclusive, a requerimento das partes, suspender do 

processo enquanto os litigantes se submetem a mediação extrajudicial ou a atendimento 

multidisciplinar. 

 

Humberto Theodoro Júnior explica que: 

A importância da audiência de conciliação ou de mediação não se limita à 

possibilidade de autocomposição, mas, também, se explica pela facilitação do 

contato direto do juiz com as partes, permitindo, no início do processo, o 

diálogo a respeito do litígio e das provas que serão necessárias para a 

demonstração dos fatos, com o que se prestigia o princípio da cooperação. 

Nessa oportunidade, o juiz deverá esclarecer às partes sobre o ônus da prova, 

fixar os pontos controvertidos, delimitar as questões de direito relevantes 

para o julgamento do mérito e as de fato, sobre as quais recairá atividade 

probatória, especificando os meios de prova admitidos. Com isso, evitar-se-á 

dilação probatória desnecessária e, por conseguinte, estimulará a celeridade 

da prestação jurisdicional. Esse diálogo do juiz com as partes apressa o 

encerramento da fase cognitiva com uma maior segurança, que resultará na 

entrega da tutela jurisdicional, mais eficaz e célere, sem deixar de respeitar os 

princípios basilares do contraditório, ampla defesa (THEDORO JÚNIOR, 

2015, p.1013). 

Além da mediação e da conciliação judicial o Código de Processo Civil de 2015, 

prevê ainda a possiblidade extrajudicial destas ferramentas, nos termos do artigo 167. 

Com a possibilidade de se resolver vários litígios sem ocupar o Poder Judiciário, tende-

se a diminuir a demanda de ações ajuizadas, desafogando a prestação do serviço 

jurisdicional pelo Estado, gerando automaticamente maior celeridade no andamento dos 

processos submetidos à justiça, pois, com menos ações para serem apreciadas, tanto 

magistrados, quanto servidores, poderão investir mais tempo nos casos que não podem 

ser afastados apreciação de sua apreciação. 

 

 



4 - PROCESSO DIGITAL 

Outra ferramenta trazida pelo novo CPC que já era empregada por vários 

tribunais em todo o país, com o objetivo de se obter a solução integral do mérito em 

tempo razoável, é a utilização do processo eletrônico, dispensando-se a utilização do 

processo físico, que muitas vezes se perdia ou deteriorava com o tempo, tornando os 

procedimentos ainda mais morosos, dada a necessidade de sua movimentação nas fases 

de cada procedimento (THEODORO JÚNIOR, 2016). Segundo Carlos Henrique Abrão: 

Trata-se de uma plataforma eletrônica, um novo canal de relacionamento, 

otimizando procedimentos de gestão, acesso à informação, promovendo 

celeridade, reduzindo custos, colaborando com a eficiência, imprimindo 

transparência. A inteligente implantação do vigente Código de Processo Civil 

(art. 193 e seguintes), por intermédio do processo eletrônico, ao contrário do 

que se possa imaginar, não padroniza o processo como um todo, mas oferece 

ferramenta que estabiliza a relação e mantém maior transparência em termos 

de segurança e eficácia. Concretamente, deixam-se de lado, e tornam-se coisa 

do passado, as petições longas, as contestações, os recursos e todas as 

manifestações que somente criam embaraços, avolumam os processos, não 

enfrentam, no mais das vezes, o objeto da lide. O processo eletrônico tem a 

grande virtude de reduzir o excesso de linguagem, inúmeras citações, 

radiografando apenas a essência e o substrato da coisa litigiosa. Ao contrário 

do que muitos possam imaginar ou cogitar, não estaremos, com a inovação 

do processo eletrônico, criando a figura de juízes legisladores, mas sim 

atendendo à modernidade e ao espírito revolucionário da efetividade 

jurisdicional (ABRÂO, 2017, p.37) 

 

O processo eletrônico já havia sido incluído no CPC/73 pela Lei 11.280 de 2006, 

que acrescentou um parágrafo ao artigo 154, autorizando a disciplina, a prática e a 

comunicação oficial dos atos processuais por meios eletrônicos pelos tribunais, 

atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e 

interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP) Brasil. Essa 

evolução seguiu com o advento da Lei 11.419 de 2006 que regulamentou a 

informatização do processo judicial, alterando o CPC/73 e outras providências. 

O Código de Processo Civil de 2015, por sua vez, determinou que os atos 

processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam 

produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da 

lei, inclusive na prática de atos notariais e de registro (artigo 193). A implantação e 

regulamentação dos meios dessas práticas e da comunicação oficial de atos processuais 

por meio eletrônico, é de competência do CNJ e dos tribunais (supletivamente) que 

deverão velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação 

progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem 



necessários.  O CPC/2015 ainda prevê que a prática dos atos processuais deverão 

atender as seguintes regras: 

Art. 194.  Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos 

atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive 

nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da 

disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e 

interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder 

Judiciário administre no exercício de suas funções. Art. 195.  O registro de 

ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão 

aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, 

conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, 

confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada 

nacionalmente, nos termos da lei. Art. 197.  Os tribunais divulgarão as 

informações constantes de seu sistema de automação em página própria na 

rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de 

veracidade e confiabilidade. Parágrafo único. Nos casos de problema técnico 

do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo 

registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no art. 

223, caput e § 1o. 

Além disso, o Poder Judiciário deverá manter de forma gratuita, equipamentos 

necessários à prática de atos processuais e à consulta e ao acesso ao sistema e aos 

documentos dele constantes, assegurando às pessoas com deficiência, acessibilidade aos 

sites, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos 

processuais e à assinatura eletrônica. Tais medidas adequam o processo eletrônico aos 

princípios constitucionais, facilitando a comunicação e cooperação entre as partes e o 

Poder Judiciário, tornando o processo ainda mais célere e efetivo. 

Carlos Henrique Abrão (2017) assevera que o principal substrato do processo 

eletrônico é a celeridade processual, que também está acompanhada da qualitativa 

prestação jurisdicional, tendo como resultado um processo limpo, sem interfaces 

fragmentadas ou segmentadas, no escopo de se obter a verdade formal ou real, por meio 

de custo-benefício condizente à sua própria natureza. Além disso o processo eletrônico 

com auxílio do Conselho Nacional de Justiça, será de valia para cumprir a complexa a 

atividade de uniformizar, em todo o País. 

Dessa forma, fica clara a preocupação do legislador em oferecer meios para a 

obtenção da solução integral do mérito em um prazo razoável, utilizando-se de 

ferramentas modernas, econômicas e eficazes, enaltecendo-se o princípio da eficiência 

na prestação jurisdicional por parte do Estado e proporcionando aos jurisdicionados 

acessibilidade e transparência em todas as fases do processo. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Além destas previsões na busca pela duração razoável do processo, o CPC/2015 

ainda trouxe várias outras , como: a possibilidade do juiz determinar que o autor 

emende ou complete a inicial, caso esta não preencha os requisitos legais (artigo 321); a 

responsabilização do servidor público, caso seja constatada preterição na ordem 

cronológica dos processos (§5º, 153); o aproveitamento do ato, ainda que seja realizado 

de outro modo, mas que alcance a finalidade (artigo 277); o dever de cooperação de 

todos os sujeitos do processo (artigo 6º); a possibilidade de se corrigir o vício antes do 

juiz proferir a decisão sem resolução de mérito (artigo 317); ordem cronológica dos 

processos (artigo 12); entre outras. 

Dessa forma, é possível concluir que o novo Código de trouxe várias 

ferramentas e regras com o objetivo de assegurar aos jurisdicionados a duração razoável 

do processo. O que torna o processo adequado ao princípio constitucional previsto no 

artigo 5º inciso LXXVIII, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a 

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