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Quando pensamos em reformas do ordenamento jurídico como solução aos mais 
variados problemas do Poder Judiciário de qualquer país minimamente desenvolvido, 
logo nos deparamos com um paradoxo: é o processo que atravanca o sistema judiciário 
ou o sistema é que não permite o normal e bom desenvolvimento das regras 
processuais? 

Qualquer que seja a teoria a ser adotada para superar esse impasse, deparamos-
nos com novas dúvidas, com novos e infindáveis questionamentos, pois a estrutura em 
que estão baseadas as regras procedimentais, sejam estas as de instrução, as probatórias, 
decisórias e recursais, sejam ainda as de execução, carece, muitas vezes, de maior 
interatividade com o restante do acervo jurídico disponível, para não se falar na própria 
– e sem dúvida alguma imprescindível – adequação à realidade da sociedade para a qual 
fora criada, objetivo comum de qualquer ordenamento que se preze. 

De que forma podem as regras processuais facilitar esse cotidiano? De que 
maneira pode o processo se modernizar para trazer ao cidadão caminhos mais ágeis, 
objetivos e úteis ao resguardo de seus direitos? Como se transformaria o emaranhado de 
disposições sobre um mesmo procedimento em consenso para a simplificação dessas 
regras? 

Somente a ampla discussão e o debate exaustivo de todos os princípios 
norteadores do processo levarão a esse consenso, unindo diferentes teorias e destoantes 
opiniões em um objetivo comum. O aprimoramento de qualquer ordenamento, ainda 
que procedimental, pressupõe a colaboração de todos, o envolvimento das mais díspares 
opiniões. 

Um importante passo para essa incessante busca de entendimento e lapidação de 
boas idéias ocorreu em São Paulo em 19 e 20 de maio de 2005, quando tivemos singular 
exemplo de como podem ser alcançados os caminhos para o amadurecimento do 
processo civil, com a realização do Encontro Brasil-Espanha – A Reforma Processual, 
organizado pelo Governo do Estado de São Paulo em conjunto com o Centro de Estudos 
das Sociedades de Advogados (Cesa), e apoiado por representativas entidades de classe, 
como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Cámara Oficial Española de Comércio em 
Brasil, a Associação dos Advogados de São Paulo, o Instituto Tancredo Neves e o 
Centro de Estudos Políticos e Sociais. 

Se os debates demonstraram grande dificuldade em se concluir em tão pouco 
tempo quais os principais problemas a serem enfrentados para uma eficaz reforma 
processual, menos difícil não é a simples menção das tantas autoridades, juristas e 
especialistas que se colocaram à disposição para a discussão das matérias. 

Aberto pelo Excelentíssimo Vice-governador do Estado de São Paulo, o 
Professor Doutor Cláudio Lembo, professor titular de Direito Constitucional da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, o encontro realizado no dia 19 de maio, que teve 
a informal designação de Mesa Redonda, pois aos debates se destinava, congregou 



autoridades, como o próprio Cônsul-Geral da Espanha no Brasil, o Senhor José Antonio 
San Gil, o Ministro José Maria Michavilla, Ministro da Justiça do último governo 
espanhol, e seu assessor direto, o Professor Doutor Alberto Dorrego, o Professor Doutor 
Jesús Primitivo González, Professor titular da Universidade Rey Juan Carlos, o 
Professor Doutor Manuel Ballbé, Catedrático da Universidad Atónoma de Barcelona, a 
Professora Doutora Maria Yolanda Palomo Herrero, Professora de Direito Processual da 
Universidad de Valladolid e, sem menos destaque, a Professora Doutora Pilar Jiménez 
Tello, Pesquisadora da área de Direito Administrativo da Universidade de Salamanca. 

Para fazer frente a tantas expressões do mundo jurídico espanhol, o Encontro 
conseguiu reunir alguns dos maiores expoentes da cultura Grinover, Professora titular 
de Direito Processual Penal da Universidade de São Paulo, seu maior exemplo de 
comprometimento com a necessidade de se trabalhar incessantemente pela 
modernização e aprimoramento do ordenamento processual brasileiro. 

Poucos não foram os demais juristas a abrilhantar a Mesa-redonda: a Professora 
Doutora Monica Herman Salem Caggiano, Professora titular da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie; Professor Doutor Luiz Edson Fachin, Professor titular de 
Direito Civil da Universidade Federal do Paraná; Professora Doutor Floriano de 
Azevedo Marques Neto, Professor da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo; Professor Doutor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, Professor titular de 
Direito Penal da Universidade Federal do Paraná; Professor Doutor Hélcio de Abreu 
Dallari Júnior, Professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie; Professor Doutor Núncio Theóphilo Neto, Diretor da Faculdade de Direito 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie; Doutor Marcelo Antonio Muriel, Presidente 
da Comissão de Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo. 

Outras presenças igualmente contribuíram para o sucesso do encontro, 
contabilizando quase cinqüenta profissionais do Direito, cada qual em sua 
especialidade, mas com absoluto e prioritário foco nos estudos para uma melhoria das 
disposições processuais presentes a ambos países. Tanto assim o é que diversos destes 
também são integrantes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), órgão fomentador de pesquisas, acesso e divulgação da produção 
científica no País e exterior, promovendo a cooperação científica internacional. 

No entanto, por que um Encontro Brasil-Espanha de Direito Processual? Por que 
analisar a atual conjuntura jurídica espanhola perante as tamanhas necessidades de 
reforma processual no País? Talvez essas tenham sido as primeiras perguntas de 
qualquer interessado no tema, e justamente por essas questões que a Mesa-redonda 
ganhou singular importância e pôde debater com ampla liberdade o que já foi feito, o 
que precisa ser implementado e por quais pontos certamente se lutará para uma eficaz 
reforma processual brasileira. 

Se nossa querida Professora Ada, e permitamos chamá-la carinhosamente pelo 
prenome, bem alinhavou seu pensamento ao mencionar que “reforma legislativa não é 
suficiente para que se tenha uma Justiça funcionalmente melhor”, é porque o sistema 
não se rege tão-somente pela força das leis, mas também pelo conjunto de todas as 
variáveis relacionadas ao exercício de um direito. 

Nós temos um sistema de jurisdição uno e temos de investir, não só em número 
de juízes – pois o nosso número de juízes é muito baixo – como também em 
estruturas operacionais, em informatização, e isso efetivamente só pode ser 
realizado com a participação de especialistas em outras áreas,  
provoca uma das mais importantes defensoras de uma ampla reforma 
processual no País. 
É evidente, no lembrar da Professora Ada, que a nova disposição constitucional 

brasileira atinente ao número de juízes na unidade jurisdicional (Constituição Federal, 



art.93, XIII) não gerará efeito algum, pois a existência de juízes em quantidade 
condizente com o número de demandas judiciais e a população local é condição sine 
qua non para a celeridade da Justiça. 

Ademais, como dizer, em uma análise ao menos da realidade brasileira, qual a 
proporção ideal de juízes por número de habitantes ou, ainda mais difícil pela 
quantidade de processos a seu cargo? 

Como visto, pugnou a Professora Ada por uma reforma não só legislativa, sendo 
preciso encarar “mudanças estruturais dentro do Poder Judiciário”, sentimento não 
distante da opinião do Professor Doutor Jacinto Nelson de Miranda, representante de 
uma das mais renomadas Universidades do País, que acredita ser imprescindível uma 
abordagem mais ampla para se atacar “um dos grandes problemas com os quais o País 
vive em termo de Direito Processual”, qual seja, “diz respeito ao conhecimento da 
Legislação Processual e à efetivação dela” 

Na opinião do Professor Jacinto, 
Os juízes têm pouca estrutura e é preciso reconhecer isso, porque é comum eles 
trabalharem muito e terem dificuldade para conduzir todo o arsenal com o qual 
têm de operar. Frequentemente, os nossos juízes têm um profundo 
desconhecimento das estruturas processuais, as quais impulsionaram 
corretamente os processos. Isso diz respeito a uma atualização que, eu diria, é 
recomendável que aconteça logo, porque não adianta de nada, por exemplo, um 
grande crescimento das estruturas processuais em termos legislativos se os juízes 
não se adaptarem, ou se os juízes demorarem anos, décadas para incorporar as 
reformas. 
No entanto, de que estrutura estamos falando? A do Poder Judiciário em si, 

como claramente pôde o Doutor Alberto Dorrego, assessor do último Ministro da 
Justiça da Espanha, explanar em sua brilhante exposição, quando bem discorreu sobre a 
preocupação em não se fazer uma reforma unicamente legislativa, mas sim uma reforma 
integral: “reforma legislativa, reforma organizacional e modernização das infra-
estruturas e tecnologia da Justiça”, como a que se viu recentemente na Espanha. 

Obviamente, o “respaldo unânime de todas as forças políticas é um valor imenso 
para qualquer processo de reforma”, completou o Doutor Dorrego, e as reformas 
legislativas, como impulso primeiro, “tiveram como objetivo reformar o sistema judicial 
desde sua base”, incluindo a substituição das antigas leis espanholas,que, na sua grande 
maioria, datavam do século XIX, por um novo ordenamento, já que aquelas estavam 
“superadas pelas circunstâncias, pelas novas realidades socioeconômicas do país e, 
prontamente, pelos próprios usos forenses e processuais”. 

Obter essa unanimidade talvez tenha sido a grande batalha então vencida pelo 
então Ministro da Justiça da Espanha, Doutor José Maria Michavilla, que sob a 
premissa de que “a Justiça, irmã pobre de todos nossos Estados de Direito, de todas as 
democracias, necessita de impulso enorme”. Também “necessita de mais meios, de que 
os poderes se lembrem mais dela”, já que esta “necessita de uma atualização formal”, e 
isso lembrem mais dela”, já que esta “necessita de uma atualização formal”, e isso se 
conseguiu com o que se chamou de “Pacto de Estado para a Reforma da Justiça”. 

Nas palavras do Ministro, “quatorze reformas, quatorze leis em que votaram 
todos os grupo da Espanha”, entre os quais as maiores forças políticas desse país 
ibérico, reunindo os comunistas, os nacionalistas (bascos, catalães e galegos), os 
republicanos, os socialistas e os populares, conforme citou o Ministro. Sem dúvida 
alguma, um acordo congregando múltiplas facetas do mundo político espanhol, e que 
deve ter enfrentado toda sorte de obstáculos. 

E que reformas realizou a Espanha? Em maior importância, a edição da ley de 
enjuiciamento civil, normatização correspondentes ao nosso Código de Processo Civil, 



lá também conhecida como a primeira lei do milênio, uma vez que recebeu o número 1 
em 2000. É “a lei básica do processo, a lei mais extensa – em sua dimensão – que existe 
no ordenamento jurídico espanhol porque regula o eixo central dos fundamentos de 
todos os procedimentos”, explica o Doutor Dorrego, elogiando o trabalho desenvolvido 
pelo Ministro Michavilla quando à frente do Ministério da Justiça espanhol. 

Nesse período, foram estabelecidas quatro frentes de alteração, merecedoras dos 
destaques realizados pelo Doutro Dorrego: (i) simplificação dos procedimentos, 
passando dos antigos cinquenta procedimentos ordinários para tão-somente três, 
essenciais às particularidades que se deseje conferir ao caso específico; (ii) profunda 
reestruturação do sistema recursal, evitando conflitos entre as instâncias superiores 
(Tribunal Supremo e Tribunal Constitucional); (iii) incorporação do princípio 
monitório, ou princípio técnico processual; (iv) execução provisória das decisões de 
primeira instância. 

Ponto forte dos debates, a comparação das inovações implementadas na Justiça 
espanhola com as medidas já lançadas no Brasil resultou na constatação de que os 
princípios processuais atacados nos dois países basicamente complementavam-se, tendo 
alcançado similar atenção de suas forças legislativas, ainda que em menor grau no 
ordenamento processual brasileiro. As maiores diferenças ficaram, infelizmente, na 
constatação do êxito de cada inovação, com a responsabilização da diversidade de 
culturas pelo eventual malogro de uma ou outra reforma. 
 Presidenta do Instituto Brasileiro de Direito Processual, a Professora Ada 
acompanha há muitos anos as reformas que se produzem no Brasil e em muitos países 
do mundo, buscando traduzir para a nossa realidade as boas soluções que se criam no 
âmbito do Direito Processual. 
 Rememorando nossos últimos avanços, e aproveitando as informações trazidas 
pelo Professor  Dorrego, bem citou a Professora Ada a criação do processo monitório, 
sem deixar de lembrar que, a bem da verdade, “[…] não deu certo. A litigiosidade do 
brasileiro é tanta que ninguém se conforma com a decisão monitória, e todos querem ir 
ao processo de conhecimento ou ao processo de execução”. 
E sobre a antecipação da tutela, inovação que acreditava a Professora Ada ser a grande 
arrancada da modernização processual no sistema brasileiro, com o juiz antecipando – 
diante de certos requisitos – os efeitos finais, parciais ou totais da sentença de mérito, 
outra triste constatação não pôde a Professora deixar de fazer: 

A nossa decisão interlocutória é recorrível por um recurso de agravo que, no caso 
de lesão, possível lesão ou ameaça, tem efeito suspensivo. Então, tivemos uma 
multiplicação de agravos de instrumento que estão “entupindo” os tribunais.  
Entretanto, exatamente para não perder a combatividade que lhe é característica, 

lançou a Professora Ada mais um desafio:  
Se nós não fizermos uma radical modificação no sistema os recursos, cuidando 

das decisões interlocutórias de outra forma, nós não conseguiremos desonerar os 
tribunais. Com a antecipação da tutela, às vezes, o juiz de primeira instância não é muito 
atento aos requisitos, há perigo de irreversibilidade, portanto há um recurso, e o recurso 
de instrumento, embora não suspenda o curso do processo, sobe imediatamente ao 
tribunal e tranca todas as pautas.2 

Contudo, não só de problemas formos lembrados pela Professora Ada, que 
ilustrou o encontro ao mencionar nossa bem sucedida criação das obrigações de fazer ou 
não fazer efetivamente à prestação específica, ou mediante astreintes (penalidades 
periódicas – arts. 461 e seguintes, e 644, todos do Código de Processo Civil), 
classificando como “um sistema até mais invasivo do juiz, que pode ordenar medidas 
sub-rogatórias para chegar ao resultado útil, semelhante ao do adimplemento da 
prestação”.  



Não menos importante a posição do Brasil em relação a processos coletivos, 
caracterizada por uma posição de vanguarda no ordenamento brasileiro, seja pela 
legislação de 1985, com a proteção coletiva de todos os direitos e interesses, “seja pelo 
Código de Defesa do Consumidor, que ampliou a tutela coletiva também para as class 
actions for damages do sistes norte-americano, ou seja, a indenização pessoal por danos 
causados globalmente a todo um grupo”, prosseguiu a renomada Professora Ada. 

Esse também é um dos pontos destacados pelo Doutor Marcelo Antonio Muriel, 
presidente da Comissão de Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, S3ecção 
São Paulo e coordenador do Comitê Judiciário e de Arbitragem do Centro de Estudos 
das Sociedades de Advogados, relacionando os aspectos práticos e pragmáticos do 
processo coletivo: 

Digo prático e pragmático porque sabemos que o Brasil é um receptor de 
investimentos espanhóis de grande monta, e várias empresas espanholas atuam 
no país e algumas ou várias delas acabam se envolvendo em procedimentos de 
natureza coletiva, principalmente no que tange às relações de consumo. 
Asseverando – com absoluta razão – ser a legislação processual brasileira 

extremamente avançada, e exatamente no campo do processo coletivo, trouxe a 
professora Ada uma das novidades do encontro: 

A comunidade ibero-americana já tem um Código-modelo de processos 
coletivos. Esse Código foi aprovado nas jornadas do Instituto Ibero-Americano 
de Derecho Procesal, na Venezuela, e nele trabalhou o Professor José Luiz 
Vasquez Sotelo, de Barcelona. É um Código não só principiológico, mas cujas 
normas podem ser imediatamente colhidas pelos Estados, e que está provocando 
em toda a Ibero-América, inclusive na Espanha, um grande interesse para que se 
avance nesse tema de processos coletivos. 
Se aqui o processo coletivo trouxe celeridade e economia para o resguardo de 

múltiplos interesses, diferente não foi na Espanha, afirmou o Professor Doutor Jesús 
Primitivo González, Professor titular da Universidad Rey Juan Carlos, localizada em 
Madri: 

A Lei 1/2000 permitiu que as reclamações em matéria de consumo possam ser 
realizadas por ações coletivas com a obtenção de sentenças sem que se gaste 
muito dinheiro com advogados e procuradores, e com proteção aos direitos dos 
consumidores e usuários. 
Como já esperado, as críticas à atuação dos magistrados não tardaram a 

aparecer, sendo estes muitas vezes responsabilizados pelas demoras de até uma década 
para se obter a tutela jurisdicional. Entre posições sobre a melhor forma de se resolver o 
desaparelhamento da estrutura judiciária ou suprir as eventuais desatualizações ou 
lacunas da formação acadêmica desses profissionais do Direito, diferentes opiniões 
puderam ser colhidas. 

Bastante enfático em sua manifestação sobre o tema, o Professor Ademar 
Pereira, Decano da graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzi, é a favor do 
aperfeiçoamento ou atualização dos juízes,mas chama a atenção para o contra-senso que 
se instala na estrutura atual: 

[...] de um lado, muitos juízes querem fazer seu aperfeiçoamento, preparar-se 
melhor para o seu dia-a-dia e, às vezes, o fazem por suas expensas próprias, já 
que não têm o apoio financeiro da sua instituição para tal; por outro lado, não 
podem fazer atualização, pois seu número elevado de processos não lhe dá 
condições para tanto? Então isso realmente implica um impasse aparentemente 
sem solução [...]. É preciso, de fato,uma reforma global e ampla, que envolva 
todos os segmentos que se encontram diretamente ligados a esse assunto. 
Voz isolada não ficou o Professor Ademar, juntando-se à sua indignação com a 

atual situação a Professora Ada, mais uma vez brilhante em suas ponderações: 



Então realmente eu entendo que, apesar da boa vontade dos processualistas 
brasileiros, apresar dos esforços de simplificação, de desformalização de 
celeridade, nós temos, primeiro, de buscar, de fato, as vias alternativas, porque, 
quanto mais se der acesso à Justiça, quanto mais se fizer pela universalidade da 
jurisdição, mais causas nós teremos, o que será sempre uma bola de neve. Em 
segundo lugar, não adianta fazer somente reformas enquanto não se estruturar 
melhor o Poder Judiciário. E, com relação ao processo, mesmo às reformas 
legislativas, eu entendo que temos de ser corajosos e partir para reformas 
estruturais. 
Desse mesmo aparelhamento e atualização reclamou o Professor Jacinto Nelson 

de Miranda, já mencionado, que novamente criticou o estado atual do colégio de 
magistrados brasileiros, reafirmando que “nosso problema não está concentrado em uma 
nova legislação, mas sim em uma efetiva reformulação do Poder Judiciário que comece 
pela atualização dos juízes”, já que “[...] todos os interesses do País – e esses interesses 
vão desde as grandes corporações até o cidadão mais humilde – precisam, e precisam de 
fato, de juízes efetivamente aparelhados para funcionar de uma maneira eficiente´ . 

Não distante desses problemas encontrava-se a Espanha, assegurou o Ministro 
Michavilla, ao mencionar que somente com o sistema de transparência se conseguiu 
conhecer o trabalho dos juízes e averiguar a produtividade e eficácia de suas atribuições. 
Ademais, implementou-se o processo de atualização permanente, no qual qualquer 
magistrado retorna aos bancos acadêmicos em períodos não superiores a cinco anos, e 
muitos deles especializam-se em determinados ramos. 

“Têm de estudar a Lei de Falências e a Lei de Arbitragem”, continuou o 
Ministro, ressaltando não ser aceitável, em momento algum, que alguns magistrados 
prendam-se à falsa premissa de que “já estudamos tudo!”. 

“Eu sou cada dia mais partidário do juiz especializado” e “creio que o juiz tem 
de se especializar necessariamente, sem prejuízo que sempre haverá uma jurisdição 
universal”, bem demonstrou o Ministro Michavilla ao relatar mais uma das medidas 
implementadas pela reforma procedimental da Justiça espanhola do início deste século. 

Percebe-se claramente que a preocupação de todos os presentes residia no atual 
tempo de duração de um procedimento judicial, mormente que, sob todos os aspectos, o 
direito à Justiça, e a uma Justiça eficaz, está garantido constitucionalmente nos dois 
países em análise. Ou seja, assegurar a duração razoável do processo como uma nova 
garantia de que este seja justo. 

Na ponderada visão da Professora Ada, 
[…] esta é uma mera promessa, que não se trata sequer de uma norma 

constitucional de eficácia contida porque, se não houver efetivamente uma 
vontade política de mudar estruturalmente o Poder Judiciário para que ele dê 
conta do número de processos que tem e da forma pela qual ele os enfrenta, nós 
não vamos conseguir cumpri-la. 
Sem dúvida esse foi o escopo do Encontro Brasil-Espanha, proporcionar um 

debate sobre as reformas implementadas pela Espanha em um passado recente, seus 
benefícios e as características que pudessem se compatibilizar com o ordenamento do 
país. Prévia dos painéis delimitados por temas mais específicos, e que tiveram vez no 
dia seguinte (20 de maio), o encontro serviu para demonstrar aos estudiosos de ambas as 
nacionalidades a gama de ações que vem sendo perpetrada para o avanço da Justiça. 

Tanto assim o é que o Doutor Muriel, exatamente por lembrar tema de sua 
especialidade, chamou a atenção ao fato de o Brasil ter adotado, ainda que 
temporariamente, posição de evidente retrocesso quanto à adoção do procedimento 
arbitral: 

Para informação dos nossos colegas espanhóis que nos visitam e que não 
sabem do assunto, o Brasil ficou durante muito tempo alijado do mundo da 



arbitragem internacional, até que em 1996 foi promulgada a Lei Brasileira de 
Arbitragem. Isto é um grande avanço, é uma lei considerada moderna – não tão 
moderna como a nova Lei Espanhola de Arbitragem-, mas o fato é que essa lei 
acabou ficando um pouco esquecida durante cinco anos ( de 1996 até 2001), 
até que o Supremo Tribunal Federal finalmente decidiu, no final de 2001, que a 
lei era constitucional e não afetava o direito de acesso ao Judiciário. Portanto, 
só foi depois de 2001 que a arbitragem no Brasil propriamente alçou vôo e 
decolou, e hoje já existe muita atividade a esse respeito. 
Se naquele momento houve dúvida quanto à viabilidade de adoção da arbitragem 

como alternativa à justiça comum, hoje bem se vê que argumento algum resistiu à clara 
demonstração que a arbitragem não se resume a uma mera alternativa, mas sim resposta 
de peso à modernização que o mundo vem exigido nas últimas décadas para um novo 
meio de solução de controvérsias. 

A globalização, como não poderia deixar de ser, interferiu de forma direta nas 
relações jurídicas internacionais, e a decisão sobre seus eventuais conflitos não poderia 
ficar, em hipótese alguma, sob a intervenção do Estado. Buscou-se, na prática dos 
operadores da área internacional, uma forma de afastar a presença estatal da análise dos 
problemas, uma maneira de garantir celeridade e eficiência. 

Como bem asseverou o Ministro José Maria Michavilla, “tirar a Justiça do 
mundo dos juízes e dos advogados, [...] tirar a Justiça do mundo da luta dos interesses 
políticos”, pois se o mundo globalizado exige de todos uma nova postura, que ela se 
coadune com a mentalidade do homem moderno que se tratou de lapidar para este 
século. 

Provocados pelo Doutor Evandro Fabiani Capano, presidente da Comissão de 
Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, quanto às dificuldades da 
população em ter acesso à Justiça, muitos dos juristas presentes se viram diante do 
dilema comum aos dois países, qual seja, de garantir a quem quer que seja o direito à 
prestação jurisdicional eficaz, rápida e acima de qualquer interesse. “O processo em si, 
o processo pelo processo, não se extingue. Processo é uma busca, sobretudo uma busca 
pela Justiça, de como demonstra-la e distribuí-la, sentenciou Doutor Evandro. 

“Uma Justiça que tarda não é Justiça”, bem resumiu o Professor Doutor Jesús 
Primitivo. Para ele, as reformas implementadas na Espanha a partir deste século que há 
pouco teve início representa “uma mudança absolutamente assombrosa”, lembrando que 
a “a justiça na Espanha, graça à reforma pela lei 1/2000, em matéria civil e comercial, 
foi agilizada notadamente, e isso repercutiu em uma melhora da economia”. 

O que buscou demonstrar o experiente professor espanhol é que se corre o risco 
de se ter uma tutela jurisdicional vazia, pois a prestação jurisdicional tardia não se 
coaduna com a segurança jurídica e a estabilidade das instituições jurídicas que se 
espera do Estado Democrático de Direito dos países representados nesse encontro. A 
demora na obtenção da tutela jurisdicional é mais do que ineficaz e prejudicial, é fator 
de insegurança na própria população, que passa a descrer das instituições que conduzem 
sua própria nação. 

Consenso entre os presentes, o problema não está em uma ou outra causa na 
morosidade da Justiça, mas sim no conjunto e na superposição de seus fatores: 
deficiência da máquina judiciária e anacronismo de sua organização, burocratização de 
seus serviços, falta de recursos financeiros, aviltamento da remuneração dos servidores, 
entre tantas outras. 

Muitos são os remédios a serem aplicados, mas somente o que se acostumar 
chamar de “força política” será capaz de reverter o quadro. Essa é a experiência trazida 
pelo Professor Doutor Luiz Edson Fachin, professor titular de Direita Civil da 



Universidade Federal do Paraná, e Membro da Secretaria de Reforma do Poder 
Judiciário, afeta ao Ministério da Justiça: 

Qual é o Judiciário, qual é a Justiça efetiva que nós queremos para as futuras 
gerações, para um país como o Brasil, que tem muito do seu destino ainda para 
se encontrar, para nós advogados, professores e magistrados? [...] Discutir a 
Reforma Processual é algo que integra a discussão do Judiciário, da Justiça e, 
portanto, como o Senhor Ministro muito bem disse, é uma questão de Estado 
que é perene, permanente e que transcende as circunstâncias ou as conjunturas 
momentâneas. 
Ou seja, o princípio constitucional da celeridade processual (Constituição 

Federal, art. 5º, LXXVIII) somente será efetivo se o Poder Judiciário demonstrar 
estrutura suficiente, tanto nos seus aspectos quantitativos quanto qualitativos, de aceitar, 
analisar e resolver as demandas que lhe são apresentadas diuturnamente. 

Não se pode perder de vista, mais uma vez, que reforma legislativa é trabalho 
para engrandecer o ordenamento jurídico, não para repetir disposições já existentes. 
Nesse diapasão, se a garantia constitucional prevê a razoável duração do processo, 
também a norma processual civil já indica o dever de o juiz velar pela rápida solução do 
litígio ( Código de Processo Civil, art. 125, II). 

No dizer dos estudiosos presentes, a celeridade que se busca conferir à prestação 
jurisdicional não é a qualquer custo, ma sim impingir ao processo a velocidade aceitável 
à vida moderna que se construiu, sem dilações indevidas e inoportunas. 

Elogiando a gentil menção do Ministro Michavilla de que o encontro “se dava 
bajo el dibujo de la amistad”, ante as circunstâncias da enorme receptividade bilateral 
entre Brasil e Espanha, não deixou o Professor Fachin de demonstrar sua satisfação em 
participar das discussões: “Nos reunimos sob o desenho dos nossos interesses comuns 
de ter uma Justiça célere e efetiva para todos nós”. 

Se não é síntese do Encontro Brasil-Espanha – A Reforma Processual, 
certamente a observação do Professor Fachin foi a expressão do quanto se discutiu e do 
quanto se projetou nesse fórum de debates, lançando a semente de uma colaboração 
bilateral que só tende a se perpetuar. 
 
 
1 As citações aqui utilizadas entre aspas, que não tiverem expressa menção à sua origem, forma colhidas 
durante a Mesa Redonda, retratando as opiniões dos participantes do encontro, conforme gravações 
realizadas com a ciência dos participantes. Quanto aos depoimentos na língua espanhola, optou-se por 
utilizar sua tradução livre. A transição completa dessas opiniões está reproduzida neste capítulo. 
 
 
2. Realizado em maio de 2005, o Encontro Brasil-Espanha – A Reforma Processual precedeu uma nova 
reforma processual civil brasileira, trazida pelo Lei n. 11.187, de 19 de outubro de 2005, que alterou o 
processamento dos recursos de agravo de instrumento, restringindo sobremaneira sua aceitabilidade 
como remédio às decisões interlocutórias. 
 


