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RESUMO 

 

O direito à razoável duração do processo, inserido expressamente no 
ordenamento jurídico brasileiro a partir do advento da Emenda Constitucional 
45/2004, já poderia ser inferido desde a incorporação da Convenção Americana de 
Direitos Humanos, bem como ser considerado um corolário da garantia do devido 
processo legal. Nesse contexto, surge o direito em que o indivíduo preso 
provisoriamente tem de que o seu processo seja julgado em um prazo razoável. 
Diversos são os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e que vão 
na mesma linha, definindo que a privação de liberdade durante o processo deve 
ser a exceção e não a regra. Trata-se, portanto, de um uso abusivo da prisão 
provisória. A interpretação da garantia não pode restar somente à livre vontade dos 
aplicadores do direito, sendo necessária uma regulamentação legal efetiva da 
duração da prisão preventiva, por meio de prazos concretos nos quais o sujeito 
deverá ser posto em liberdade. Para verificar se há aplicação do que dispõem as 
normas que disciplinam o uso da prisão provisória, foi realizada pesquisa na 4ª Vara 
de Crimes e Uso e Tráfico de Entorpecentes sobre o uso da prisão provisória na 
criminalização das Drogas. O Objetivo da pesquisa é verificar se a garantia da 
duração razoável do processo está sendo respeitado quando há prisões provisórias 
na criminalização das drogas. Para tanto, foi realizada pesquisa documental em 
processos de tráfico de drogas. Identificou-se, ainda, que o controle judicial efetivo 
das prisões provisórias, bem como a celeridade processual e a obediência aos 
prazos legais, são práticas que reduzem significativamente os índices de violação 
a duração razoável do processo. Considera-se que uma reforma legislativa venha 
a reduzir a possibilidade de violação da duração do processo, principalmente nos 
casos em que réu permanece preso provisoriamente durante o processo. 

 

Palavras-chave: processo penal; razoável duração do processo; prisão 
provisória. 
  



  

  



  

ABSTRACT 
 

The right to a reasonable length of proceedings, expressly inserted in the 
Brazilian legal system from the advent of Constitutional Amendment 45/2004, could 
already be inferred since the incorporation of the American Convention on Human 
Rights, as well as being considered a corollary of the guarantee of due process. In 
this context, the right arises in which the provisionally arrested individual has to be 
prosecuted within a reasonable time. There are several international treaties to 
which Brazil is a signatory and which follow the same lines, stating that deprivation 
of liberty during the process should be the exception rather than the rule. It is 
therefore an abusive use of provisional imprisonment. Interpretation of the 
guarantee cannot be left solely to the free will of law enforcers, but effective legal 
regulation of the length of pre-trial detention is required, by means of specific periods 
within which the subject is to be released. In order to verify whether the rules 
governing the use of provisional arrest are applied, research was conducted at the 
4th Criminal Court and Narcotics Use and Trafficking on the use of provisional arrest 
in the criminalization of Drugs. The objective of the research is to verify if the 
guarantee of the reasonable duration of the process is being respected when there 
are provisional arrests in the criminalization of drugs. To this end, documentary 
research was conducted on drug trafficking processes. It was also identified that 
effective judicial control of provisional arrests, as well as procedural speed and 
compliance with legal deadlines, are practices that significantly reduce the rates of 
violation to the reasonable duration of the process. Legislative reform is considered 
to reduce the possibility of infringement of the length of the proceedings, especially 
in cases where the defendant remains provisionally arrested during the 
proceedings. 

 

Keywords: criminal process; reasonable length of proceedings; provisional 
arrest. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho trata do direito a razoável duração do processo no 

processo penal. Derivado do princípio do devido processo legal e do acesso à 

justiça, e principalmente do princípio da dignidade da pessoa, surge a razoável 

duração do processo como garantia explícita em nossa Carta Constitucional, que 

diz respeito ao direito do cidadão à rápida prestação jurisdicional. 

Já dizia Rui Barbosa: “mas justiça atrasada não é justiça, senão justiça 

qualificada e manifesta.” É dizer a demora na resolução do processo significa a 

potencialização de um dano. 

É sabido que o tempo é um dos pontos mais sensíveis do direito 

processual, principalmente nas medidas cautelares das prisões provisórias no 

direito processual penal, no qual se discute e analisa a liberdade do indivíduo. Por 

essa razão, essa temática vem se tornando objeto de grande preocupação por 

parte dos profissionais do direito, especificamente com o número excessivo de 

demandas levadas ao Judiciário. 

Com a Emenda Constitucional nº 45/2004, a Constituição Federal 

recebeu a inserção do princípio da razoável duração do processo no inciso LXXVIII 

do art. 5º. Tal princípio tem a função de promover a celeridade processual, 

fundamentando-se na efetividade da tutela jurisdicional, pois em diversas vezes o 

resultado que se espera do processo é excessivamente demorado. 

No direito europeu, em decorrência da elevação à garantia 

constitucional, foi-se construindo uma sólida doutrina a respeito do âmbito 

normativo da razoável duração do processo, com implicações de diversos matizes, 

pois reconhecida sua importância para além das partes e do processo em si, 

afetando a comunidade como um todo. 

No Brasil, antes mesmo da promulgação da EC Nº  45/04, vozes isoladas 

na doutrina nacional já se mostravam contrárias à demora processual e a dilação 

indevida, sustentando que era preciso se conferir dignidade constitucional ao 

princípio com o fito de se ampliar o campo de incidência dessa norma, porque ele 

não se restringia apenas ao processual. 
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No entanto, é impossível encontrar soluções precisas, seguras e claras 

para o problema, em que pese a larga experiencia dos Tribunais e da doutrina com 

o princípio em exame. 

A razoabilidade, no caso concreto, pode ser aferida pela complexidade 

da matéria discutida no processo, pelo comportamento das partes envolvidas na 

relação processual e pela atuação do órgão jurisdicional. 

Diante dos fundamentos articulados, objetivo da pesquisa é verificar se 

a garantia da duração razoável do processo, está sendo respeitado quando há  

prisões provisórias na criminalização do tráfico de entorpecentes, analisar quais os 

critérios utilizados pela jurisprudência para caracterização do excesso de prazo na 

duração da prisão, assim como se há mecanismos que favorecem ou dificultam a 

observância dessa garantia. Para atingir esse objetivo foi desenvolvida uma 

pesquisa documental na 4ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de 

Drogas da Comarca de Manaus-AM.  

O órgão judicial foi escolhido pelo fato de que a maior parte do presos 

provisórios no Brasil e especialmente em Manaus terem como réus presos 

provisoriamente pelos crimes tipificados na Lei de Drogas. Foram analisadas 

sentenças judiciais de processos julgados em relação aos crimes relacionados ao 

tráfico de drogas exaradas no ano 2018, que representa uma realidade recente e, 

ao mesmo tempo, suficiente para uma análise da observância da garantia da 

duração razoável duração do processo penal em relação a esses crimes citados.  

O tema ora discutido é de tamanha importância que ganhou destaque 

em tratados internacionais sobre direitos humanos, o que demonstra preocupação 

internacional em relação ao assunto. Nesse sentido, o trabalho foi dividido em cinco 

capítulos.  

No primeiro capítulo, expõem-se o surgimento e desenvolvimento da 

garantia. No segundo, analisa a garantia da duração razoável do processo no 

âmbito da declarações internacionais de direitos humanos.  Na Europa, o princípio 

encontra aplicação prática nos Tribunais, designadamente desde 1953 com a 

entrada em vigor a convenção Europeia dos Direitos Homem (CEDH).  O Tribunal 

Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) tem jurisprudência no exame da matéria 
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que influencia os Tribunais Constitucionais Europeus assim como a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

No terceiro capitulo, analisa que a não observância, pelo próprio Estado, 

da garantia da razoável duração do processo e da celeridade pode implicar em 

responsabilidade civil do Estado pela demora na entrega da prestação jurisdicional, 

gerando direito à indenização pelos danos causados ao cidadão, bem como 

consequências processuais penais, tais como ao relaxamento da prisão por 

excesso de prazo, prescrição e o reconhecimento da atenuante genérica. No 

quarto, faz-se uma estudo sobre a legislação das prisões provisórias no Brasil e no 

Direito Comparado, assim como analisa os critérios utilizados pelos Tribunais 

Superiores para caracterização da violação da garantia estudada. 

Por derradeiro, no último capítulo apresenta-se a pesquisa e os estudos 

realizados perante a 4ª VECUTE. 

Assim, o presente trabalho pretende dar sua contribuição para melhor 

conhecimento da justiça penal brasileira e o uso da prisão provisória na 

criminalização do tráfico de drogas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O princípio da razoável duração do processo em verdade é corolário da 

clausula do devido processo legal, assim antes mesmo de ser positivado em nosso 

ordenamento jurídico por meio da Emenda Constitucional 45/2004, implicitamente 

já consistia em mandamento a ser seguido pelas autoridades constituídas 

brasileiras responsáveis pelo tramite de processos administrativos e judiciais. 

Com a aprovação da emenda, o aludido princípio passa tão somente a 

ser mais facilmente visualizado, contudo já se poderia entender a razoável duração 

do processo um consectário do devido processo legal. Pois, um processo devido é 

aquele que garante a ampla defesa, o contraditório, possui um juiz imparcial, é 

adequado do direito material que visa resolver, mas que igualmente possui uma 

duração razoável. A garantia tem um conteúdo direcionado à atividade jurisdicional, 

que deve ser efetivada em um lapso de tempo adequado e ajustado à realidade, 

com a finalidade de proteger os direitos fundamentais. 

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos assim como a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos adotaram a teoria dos três critérios para 

determinar no caso concreto o prazo razoável da duração do processo, quais 

sejam: complexidade do caso, a atividade processual do interessado (imputado) e 

a conduta das autoridades judiciárias. 

Esses três critérios têm sido sistematicamente invocados, tanto pelo 

Tribunal Europeu de Direitos Humanos, como também pela Corte Interamericana 

de Direitos Humanos para inferir se a garantia em questão foi ou não violada no 

caso concreto. 

No presente trabalho, verificou-se que é possível ter consequências que 

vão além da responsabilização civil quando a garantia do razoável duração do 

processo é violado. No processo penal, por força da relevância do bem jurídico em 

questão, a indenização por vezes não será satisfatória.  

Nesse sentido, na doutrina estrangeira as soluções sugeridas para a 

violação do direito na esfera penal têm sido muito variadas, tais como: aplicação de 

indulto; liberdade condicional; não execução da pena; redução da pena; aplicação 
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de atenuante, remissão condicional da pena, reconhecimento de nulidade e 

prescrição.  

No Brasil, a doutrina traz algumas soluções compensatórias no processo 

penal: Relaxamento de Prisão em caso de réu preso; Prescrição; Perempção; 

Perdão Judicial; Julgamento no Estado do Processo; Extinção do Processo sem 

julgamento do mérito; Absolvição e Atenuante Genérica - Art. 66 do CPB.  

As medidas cautelares penais que atingem a liberdade individual, 

principalmente a prisão provisória, devem ser fixado prazo máximo para sua 

duração. Isto porque se trata de uma intervenção estatal na liberdade individual e 

como já dito é mais grave do que a própria prisão pena, pois nesta última houve 

atuação jurisdicional exaustiva com contraditório e ampla defesa, coberta pelo 

trânsito em julgado. 

No âmbito das cautelares, o juízo é de mera probabilidade, na maioria 

absoluta das vezes decide-se sem ouvir o requerido. Não se pode olvidar ainda 

que, na realidade brasileira, as instituições que acolhem os presos provisórios são, 

em regra, mais indignas do que as destinadas aos condenados. Estes ainda podem 

ter progressão e regimes diferenciados enquanto a prisão cautelar é sempre em 

regime fechado. 

Se por um lado não pode o legislador fixar um prazo máximo para a 

duração do processo porque este deve ser aferido em cada caso concreto, por 

outro deve fixar um prazo máximo para a prisão provisória e para as demais 

medidas cautelares, pois o princípio da legalidade não poderia atuar para a 

providência final (adstrito a um máximo de pena fixado pelo legislador ) e ser 

desconsiderado para a providência provisória (cautelar). 

Lamentavelmente a Lei 12.403/2011 não definiu os prazos de duração 

das medidas cautelares, diferentemente do que pretende o PL 156 (projeto de novo 

CPP), em trâmite no Congresso Nacional. A falta de previsão representa uma grave 

omissão legislativa, principalmente em relação aos prazos das prisões processuais 

e, por ora, deve ser suprida pela doutrina e jurisprudência.  

No trabalho demonstrou-se que nos caso analisados a violação dos 

diversos aspectos que decorrem da razoável duração do processo em prisões 
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provisórias aplicadas na criminalização das drogas ocorreram na grande maioria 

dos casos.  

O controle judicial da prisão provisória é realizado principalmente na 

prisão em flagrante com criação das audiências de custódia. A excepcionalidade 

da prisão cautelar não é obedecida, já que em ocorre prisão em mais de 90% dos 

casos analisados.  

A razoabilidade também não é observada, já que em mais de 50% por 

cento dos casos as prisões duram mais que os 180 dias previstos pela legislação 

brasileira. Na pesquisa verifica-se que a prisão não tem finalidade instrumental, ou 

seja, os motivos que influenciam na existência da prisão não são a garantia da 

ordem pública e da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a 

necessidade de assegurar a instrução criminal, mas a medida consiste em 

verdadeira antecipação da aplicação da sanção penal.  

O que se revela muito grave é que a proporcionalidade entre a futura 

sanção e a medida cautelar não é observada, já que mais de 50% dos casos de 

criminalização das drogas em que houve prisão provisória resultam em uma pena 

em regime semiaberto ou em penas em regime aberto que, nos caso pesquisados, 

são convertidas em medidas alternativas à pena de prisão. Foi possível observar 

que há mecanismos estruturais que levam à violação sistemática do princípio da 

presunção de inocência.  

Da forma como o sistema penal está estruturado, a possibilidade de a 

prisão provisória ocorrer na criminalização das drogas com violação aos seus 

princípios norteadores é muito grande, em especial quando se trata de réus que se 

enquadram no perfil de vulnerabilidade perante o sistema penal e nas localidades 

em que o controle judicial do flagrante não é efetivo. Os autores de crimes 

relacionados às drogas, em especial os que são flagrados praticando o ato, têm 

pouco poder de resistência ao sistema penal e encontram-se entre os setores mais 

vulneráveis à sua operacionalização seletiva, porque se enquadram no estereótipo 

de criminosos. 

A prática de permitir a existência automática da prisão provisória sempre 

que há auto de prisão em flagrante, induz ao uso ilegítimo da prisão provisória por 

dois motivos principais. O primeiro deles é que muitas pessoas permanecem presas 
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por inércia, ou seja, por simples falta de apreciação judicial sobre a necessidade da 

manutenção da prisão. Assim, muitas pessoas permanecem presas de semanas a 

meses. O segundo é que, após o controle judicial, se ocorreu o flagrante, sendo 

este homologados, os juízes têm maior tendência de converter a prisão em 

preventiva, principalmente se for preso em áreas de periferias. 

Ao ser flagrada portando ou, simplesmente, estar em lugares 

considerados pontos de vendas drogas, a pessoa é presumivelmente considerada 

traficante e, nesse caso, imediatamente levada ao cárcere, mesmo que haja grande 

chance de que sua condenação seja diferente da pena privativa de liberdade, ou 

seja, absolvida, principalmente por falta de provas. 

Se por esse novo motivo for processada, terá maior probabilidade de 

permanecer presa provisoriamente durante toda a instrução e de ser condenada a 

uma pena privativa de liberdade. Quando se verifica a lógica estrutural do sistema 

penal para quem pratica os crimes de tráfico de drogas, observa-se o quanto o 

sistema reforça a criminalização desses agentes e acaba retroalimentando o 

estereótipo criminal. As pessoas que no imaginário popular são as que mais 

praticam delitos acabam sendo aquelas mais presentes no sistema carcerário. 

Observa-se que há mecanismos que exercem influência significativa na 

redução dos índices de violação do direito à razoável duração do processo na 

criminalização das drogas. O mais eficiente é o controle judicial efetivo da prisão 

decorrente do flagrante logo após sua comunicação ao juiz competente. A criação 

das audiências de custódia deveria ser um meio bastante eficiente, no entanto a 

pesquisa revelou que mais 90% das flagrantes foram convertidas em prisões 

preventivas. 

A celeridade e observância dos prazos processuais também contribuem 

para reduzir a violação dos princípios que regem a prisão provisória. A 

razoabilidade e a proporcionalidade estariam mais bem guardadas se a celeridade 

processual e a prática do relaxamento da prisão no caso de excesso de prazo 

fossem mais bem observadas. Estes dois mecanismos – controle judicial da 

necessidade e da razoabilidade da prisão provisória – não solucionam 

definitivamente o problema do uso indiscriminado da custódia cautelar na 

criminalização das drogas, mas reduzem a patamares menos graves a violação a 

garantia da razoável duração do processo. 
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Porém, a manutenção da prisão provisória, por decisão influenciada pela 

ideologia da defesa social e impulsionada pela existência da prisão em flagrante, 

ainda é um problema que persiste mesmo quando esses mecanismos são 

adotados. 

Outro fato importante é que problemas estruturais do Estado não são 

suficientes para justificar a demora na prestação jurisdicional, é dever do próprio 

Estado, inclusive do Poder Judiciário prestar um serviço digno. 

Por outro lado, os estudos indicam que a reforma na legislação 

processual que permitisse um procedimento mais célere para aqueles réus presos 

provisórios denunciados por tráfico de drogas, mas que se inserissem nas 

condições do parágrafo 4º do artigo 35 da lei de drogas229, impediria a existência 

de muitas prisões indevida por excesso de prazo. Uma reforma no procedimento 

da lei de drogas teria grande eficiência para a redução dos índices de réus presos 

provisoriamente por tráfico privilegiado. 

A redução dos índices de violação da duração razoável do processo e 

do princípio da presunção de inocência pelo sistema penal na criminalização das 

drogas é uma meta que pode ser atingida, se houver um esforço dos órgãos 

judiciais nesse sentido, do mesmo, uma reforma legislativa garantindo 

procedimentos mais céleres sem perder de foco a garantia da ampla defesa e do 

contraditório. Enquanto esses fatos não se operam, a razoável duração do 

processo na prisão provisória continuará fazendo parte do discurso enquanto a 

realidade cada vez mais apresentará a antecipação da pena como regra. 

  

                                                             
229 Art. 33. § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas 
de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique 
às atividades criminosas nem integre organização criminosa.  
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