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1. DESENVOLVIMENTO DA TESE
Atualmente, no Brasil, poucos são os julgados em que o Estado é condenado pela
morosidade processual. A jurisprudência majoritária entende que a responsabilidade do
Estado por omissão é subjetiva e de acordo com o art. 143, I, do CPC, o magistrado somente
responderá se agir com dolo ou fraude. Outra barreira para se conseguir a indenização do
Estado é que diante do elevado número de processos, o magistrado argumenta que a demora
no julgamento ocorreu por motivo de força maior.
Esse projeto de tese de doutorado visa investigar a possibilidade do Estado ser
condenado a pagar indenizações em virtude da morosidade processual. Há que se analisar o
caso concreto para verificar se a morosidade guarda relação com a maneira de agir do Poder
Judiciário.
Além disso, será necessário fazer o estudo do tempo como um direito reconhecido
pelo ordenamento jurídico, bem como trabalhar com o instituto do fortuito interno, também
serão analisados princípios do direito1 e a nova perspectiva da responsabilidade civil que
possui como linha mestra não deixar o lesado irressarcido.
Serão estudados pactos internacionais em que o Brasil é signatário, como, por
exemplo, o Pacto de San José da Costa Rica. Serão também analisados casos julgados pela
Corte Interamericana de Direito Humanos em que o Estado brasileiro foi condenado pela
lesão à razoável duração do processo judicial.
O tema desse projeto de tese encontra-se no contexto da linha de pesquisa “Função
Social e Função Econômica das Instituições Jurídicas”, pois demonstra que o direito civil
desenvolve-se para além do Código Civil, demandando a interdisciplinaridade e aplicando-se
a teoria do diálogo das fontes, necessária à coerência do ordenamento jurídico2.
2. QUESTÕES TEÓRICAS QUE SERÃO ABORDADAS NO SEMINÁRIO I
Se o Estado é o responsável pela atividade jurisdicional e se esta não atende aos
princípios da efetividade, celeridade e duração razoável do processo a ponto de causar
diversos prejuízos ao jurisdicionado e para a economia brasileira; sendo o tempo um direito,

1

Celeridade, efetividade, cooperação, boa-fé, duração razoável do processo e o princípio da eficiência da
Administração Pública.
2
Área de concentração: Área 1: Democracia, Autonomia Privada e Regulação. Linha de pesquisa: Linha 2:
Função
Social
e
Função
Econômica
das
Instituições
Jurídicas.
Disponível
em:
<https://www.pucminas.br/pos/direito/Paginas/ProjetosPesquisa.aspx. />. Acesso em: 02 nov. 2020

poderia o Estado em certas situações ser responsabilizado pelo pagamento de indenizações em
virtude da morosidade processual?
A análise do tempo como um direito e o fortuito interno não são observados e
discutidos pela jurisprudência nesses casos.
O tema responsabilidade civil precisa ser constantemente revisitado, muitos direitos
garantidos pelo ordenamento jurídico são aos poucos implementados.
3. RESULTADOS PARCIAIS ALCANÇADOS
Da maneira como a jurisprudência majoritária está interpretando o direito para julgar
processos em que o Estado é demandado pela morosidade processual fará com que o Estado
se isente de arcar com os prejuízos decorrentes de uma prestação jurisdicional morosa.
O tempo é um dos direitos essenciais aos seres humanos, algo feito após o tempo
adequado pode não ter relevância; o significado de tempo pode variar a depender da pessoa e
da questão envolvida, em alguns casos, o tempo ganha ainda mais importância. O tempo é
reconhecido pelo ordenamento jurídico através de vários institutos.
Se o tempo é tão importante assim, por que quando ele é violado pelo Poder Judiciário
não se concede indenização?
Outros serviços públicos quando violam o tempo ensejam indenizações, exemplos:
demora na ligação de água ou luz, demora na expedição de diploma, demora na transferência
de um veículo no Detran, demora na realização de uma cirurgia, etc.
4. MARCO TEÓRICO
A título de referencial teórico cita-se a obra de Erik Navarro Wolkart, intitulada
“Análise econômica do processo civil: como a economia, o direito e a psicologia podem
vencer a tragédia da justiça3”.
Também serão utilizadas autores que tratam o tempo como um direito tutelado pelo
ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo: Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho, Bruno
de Almeida Lewer Amorim, Laís Gomes Bergstein e Marcos Dessaune.
Para tratar do estudo da responsabilidade civil do Estado serão utilizados os
entendimentos dos autores Nelson Rosenvald, Cristiano Chaves de Farias e Felipe Peixoto
Braga Netto, que preceituam que “O interprete do século XXI deve adaptar as situações atuais
3
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às opções valorativas básicas da Constituição. Cabe-nos, em outras palavras, ao elaborar o
tratamento jurídico dos danos, lembrar que estamos diante do Estado dos direitos
fundamentais4.”
Também foi localizado no Superior Tribunal de Justiça um julgado em que o Estado
do Amazonas foi condenado por morosidade processual (REsp 1383776/AM, julgado em
06/09/2018)5.
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RESUMO

Iniciamos nosso estudo com a premissa de que a expansão dos recursos tecnológicos
decorrentes do desenvolvimento de novos hardwares e softwares vem modificando, de forma
irreversível, a maneira como vivemos, sendo este nosso antecedente teórico. Observamos que
essa evolução foi tão intensa e tão bem assimilada socialmente no mundo que rompeu aquela
velha forma pela qual praticávamos a maioria de nossas atividades, o que ensejou atribuição
da adjetivação de “disruptivas” a tais tecnologias. Expressamos originalmente o pensamento
de que uma dessas tecnologias, o Blockchain, com conceito ponto a ponto, similar a internet
que por atender aos requisitos da integridade, poder distributivo, segurança, privacidade e
inclusão, teria o potencial de modificar significativamente a forma com que os governos,
empresas e pessoas irão exercer sua autonomia da vontade no futuro, principalmente quanto
ao comércio, mercado financeiro e de capitais.
Por ser baseada numa arquitetura de “blocos” que se relacionam no modelo P2P, de
forma segura e auditável, utilizando criptografia e redundância, de modo a manter cópia
imutável do livro razão em cada ponto, tal tecnologia cria dentro da rede mundial um
ambiente regido pela “confiança”.
Defendemos inicialmente que algumas dessas aplicações de Blockchain tem enorme
potencial para se consolidar como tecnologia disruptiva, tais como aplicações de Smart
Contracts, Criptoativos, Moedas Fiduciárias, Ações e Fundos de Investimentos. Ocorre que,
por estar além da jurisdição de qualquer país e estar atualmente servindo como suporte para
burlar a ordem legal, as moedas e ativos virtuais ainda são um desafio, até mesmo para um
estudo científico conclusivo, por envolver questões de regime político, política interna e
externa, além de diversidade considerável de sistemas legais.
Para continuidade e aprofundamento de nosso estudo adotamos como critério a
importância da aplicação para o mundo jurídico, em especial sua influência na autonomia

privada. Nessa linha de pensamento, propomos o estudo da aplicação de Blockchain como
novo modelo de registros públicos, tendo em vista que o sistema atual pode ser considerado
arcaico, pouco eficiente e dispendioso. A informatização tradicional, onde aplicada, não
ofereceu a resposta esperada, o que legitima a evolução de nosso estudo e a proposta da tese
de que a tecnologia Blockchain, quando aplicada aos registros públicos, além proporcionar
eficiência, rapidez e segurança, concederá efeito imediato ao exercício da manifestação da
vontade, por tratar-se de relação P2P, dispensada a interferência do terceiro de confiança.
Sustentamos que a nova tecnologia seja inclusiva, dotada de elevada usabilidade e
acessibilidade, inclusive às pessoas com deficiência, disponibilizando registros, transações e
certidões online, com custo baixo ou zero.
No decorrer do trabalho pretendemos apresentar uma proposta de arquitetura e acesso
ao sistema que simplifique e torne efetiva a manifestação de vontade, com maior segurança
jurídica e redução do papel do Estado, sendo disruptiva em relação ao modelo atual.
Apresentaremos ainda um paralelo entre o papel dos blocos (registro e processamento das
informações) e as atuais serventias.
Finalmente demonstraremos que o Estado deixará de ser o terceiro de confiança na
concessão da fé pública aos registros e negócios jurídicos ali processados, o que é feito por
delegatários, pois a confiança agora será concebida por consenso, e não por imposição legal.
Sustentamos a reestruturação completa das serventias, com a divisão em três classes de
registros, nos moldes da linha dorsal do direito privado (pessoas, coisas e atos e negócios
jurídicos), interligadas e conectadas entre si. Ponderamos que algumas mudanças serão
lentas, o que justifica a manutenção temporária do modelo atual, paralelamente ao modelo
proposto, com uma fase de transição que permita a maturidade de sistemas específicos, como
fundiário. Por fim, o estudo abordará questões como publicidade, proteção de dados,
tributárias, investigativa e criminal, com livre acesso dos poderes públicos ao sistema.
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