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Resumo 

 

O artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República Federativa do 

Brasil garante a todos, no âmbito judicial e administrativo, “a razoável duração do 

processo”. Trata-se de garantia de conteúdo vago e plurívoco, cuja eficácia depende de 

disciplina infraconstitucional que especifique o seu conteúdo e alcance.  

Pelo princípio da reserva legal, e em decorrência do princípio da 

separação dos poderes, cabe ao Poder Legislativo a delimitação temporal do poder de 

punir do Estado, restringindo o tempo de duração da coação proveniente da tramitação 

do processo. Apenas na ausência de prazos legais máximos de duração do processo é 

que se admite a atividade interpretativa integrativa por parte do Poder Judiciário, de 

molde a garantir a aplicabilidade imediata da norma, que versa sobre direito 

fundamental.  

Em auxílio a esta difícil tarefa hermenêutica, de estabelecer um marco a 

partir do qual não se justifica mais a continuidade do processo, porque ultrapassado o 

prazo razoável de sua duração, alguns critérios consagrados internacionalmente podem 

ser utilizados, como é o caso da complexidade da causa, comportamento das partes e 

conduta das autoridades responsáveis pela condução do processo.  

O princípio da razoabilidade também fornece importantes subsídios para 

esta análise, por meio dos critérios da adequação, necessidade e proporcionalidade, 

ressaltando-se que deve ser empregado sempre no sentido de conferir maior proteção ao 

indivíduo em face do pode estatal. 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé 

 

L’article 5 inscrit dans la LXXVIII Constitution de la République 

Fédérative du Brésil garantit à tous, dans le domaine judiciaire et administratif, « le 

droit d’être jugé dans un délai raisonnable”. Il s’agit d’une garantie dont le contenu est 

vague et équivoque à plusieurs titres et dont l’efficacité dépend d’une discipline 

infraconstitutionnelle qui spécifie son contenu et son étendue.   

Selon le principe de réserve légale, et en conséquence du principe de  

séparation des pouvoirs, il appartient au Pouvoir Législatif la délimitation temporelle du 

pouvoir de punir de l’Etat, en limitant la durée de la contrainte émanant du 

cheminement du procès. C’est seulement en l’absence de délais légaux maximum de 

durée du procès que l’on admet l’activité interprétative intégrative de la part du Pouvoir 

Judiciaire, de façon à garantir l’applicabilité immédiate de la règle concernant les droits 

fondamentaux.    

 Pour aider à cette difficile tâche herméneutique, d’établir une limite à 

partir de laquelle ne se justifie plus la poursuite du procès, parce que le délai raisonnable 

de sa durée a été dépassé, certains critères reconnus internationalement peuvent être 

utilisés, comme c’est le cas pour la complexité de la cause, le comportement des parties 

et la conduite des autorités responsables de la direction du procès.   

Le principe de la proportionnalité fournit également de nombreux 

recours pour cette analyse, par l’intermédiaire des critères de l’adéquation, de la 

nécessité et de la proportionnalité, soulignant que l’on doit toujours l’utiliser dans le 

sens d’octroyer une plus grande protection à l’individu face au pouvoir de l’état. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 
 

A Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, ao 

acrescentar o inciso LXXVIII ao artigo 5º da Constituição da República, que passa a 

assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e 

os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, imediatamente trouxe para o 

debate acadêmico o questionamento sobre qual teria sido o efeito da inserção de tal 

dispositivo no ordenamento jurídico brasileiro.  

A previsão de um prazo razoável de duração para a persecução penal já 

constava de tratados internacionais ratificados pelo Brasil, entre eles, em especial, do 

Pacto de São José da Costa Rica. Da mesma forma, entre os doutrinadores, era corrente 

a afirmação de que referida garantia, embora não constasse do texto expresso da 

Constituição, decorria naturalmente de outras garantias, do devido processo legal e do 

acesso à justiça. Além do que, a própria determinação constitucional do §2º do artigo 5º, 

segundo a qual “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 

em que a República Federativa do Brasil seja parte”, permitia afirmar com segurança 

que a garantia do prazo razoável para a duração do processo integrava o sistema de 

garantias constitucionais mesmo antes da Emenda nº 45. 

Assim, os questionamentos que se seguem à Emenda nº 45 são 

imediatos: qual foi o efeito trazido por tal norma, tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência, e que colaboração trouxe este dispositivo para o contexto da efetividade 

da garantia?  

Sendo este o tema que se coloca, pretendeu o presente trabalho enfocar a 

garantia em questão atendendo-se aos seguintes passos: (i) estudo da razão pela qual se 

justifica a existência de uma garantia com este conteúdo; (ii) análise do contexto de 

criação da norma e os efeitos na doutrina e na jurisprudência, bem como a constatação 

do problema-central da dissertação, que é a falta de limite legal para a aferição do 

excesso de prazo, assim como os riscos para a eficácia da garantia para a proteção dos 

direitos fundamentais do homem; (iii) a pesquisa de parâmetros e critérios 

interpretativos que podem auxiliar o juiz na fixação do prazo razoável de duração do 

processo a partir do qual o poder não mais se legitima e a constatação de que o seu grau 



de subjetividade pode esvaziar o conteúdo da garantia; (iv) crítica à inexistência de 

prazos legais para o término do processo, e sugestão de anteprojeto de lei nesse sentido.  

O tema da demora na prestação jurisdicional, em especial no âmbito do 

processo penal, sempre esteve presente como fator de preocupação constante dos 

doutrinadores e juízes, desde o momento em que o Estado adotou para si a 

exclusividade no exercício do poder punitivo, dado que a incerteza sobre o destino do 

indivíduo, máxime quando este se encontra encarcerado no curso do processo, afronta a 

própria noção de justiça.  

Não apenas sob o aspecto jusfundamental, pelo qual se impõe uma 

delimitação no âmbito de restrição por parte do Estado, existem fundamentos outros 

para a necessidade de fixação de um prazo razoável de duração do processo. Do ponto 

de vista dos fins da pena, a demora na imposição da sanção importa em sua menor 

eficácia, sendo certo que quanto mais pronta for a resposta estatal, maior será o efeito 

preventivo desta, seja para a inibição do cometimento de novos crimes pela sociedade 

(prevenção geral negativa), seja para a reafirmação dos valores sociais vigentes e 

proteção do próprio sistema normativo (prevenção geral positiva). Criminologicamente, 

também se mostra relevante a persecução penal célere, dado que o processo penal detém 

um caráter estigmatizante em si mesmo, sendo que a demora do próprio procedimento 

pode inverter o conteúdo do princípio da presunção de inocência, eternizando a 

desconfiança deletéria da sociedade em relação à culpa do indivíduo, trazendo 

insuportáveis ônus ao sujeito que se submete à acusação estatal. 

Por esta razão, deve haver um controle da duração do processo, não só de 

modo a fazer saber ao acusado o limite máximo do tempo de restrição por parte do 

Estado em sua vida e liberdade, o que constitui um direito público subjetivo, mas 

também para assinalar à própria sociedade a legitimidade da interferência estatal sobre a 

esfera de direitos daquele indivíduo e propiciar o aumento da confiança no respeito dos 

direitos fundamentais e no exercício do devido processo legal, que é conquista de toda a 

sociedade. 

As principais limitações do tema da garantia razoável duração do 

processo residem na própria estrutura vaga da noção do que seja razoável. Não 

existindo na lei prazos globais para a duração do processo e não havendo nem mesmo a 

fixação de alguns parâmetros legais que possam auxiliar na compreensão do conceito, a 



aplicação da garantia perde muito de sua força na verificação do excesso temporal do 

poder estatal na condução do processo. 

A partir de uma análise da jurisprudência, verifica-se que, em não poucas 

ocasiões, a noção de razoabilidade é utilizada como um mecanismo de justificação do 

excesso, e não de sua vedação. Diante da natureza fluida do conceito, acaba-se por, 

mesmo diante de uma extrapolação irrazoável dos prazos processuais, utilizar a própria 

idéia de razoabilidade como parte de um mecanismo argumentativo para legitimar ad 

posteriori a demora no desenrolar do procedimento, especialmente em casos em que 

desponta a gravidade em concreto do crime. Utiliza-se, assim, uma garantia criada em 

prol do indivíduo, como proteção da pessoa em relação ao poder estatal, para, ao 

contrário, buscar justificação em nome da proteção da coletividade. 

Além da dificuldade em relação à idéia de “razoabilidade”, há incerteza 

no tocante ao próprio alcance da garantia da duração do processo, especialmente a partir 

de que momento se inicia a contagem do prazo e até quando se encerra, diante das 

dificuldades inerentes tanto ao sistema de investigação preliminar quanto ao grau de 

incriminação nesta fase e do próprio sistema de recursos, que envolve questões de difícil 

abordagem, como a da execução provisória da pena e a inexistência de efeito suspensivo 

dos recursos extraordinários. 

O intuito da presente dissertação de mestrado foi, portanto, a pesquisa 

voltada ao estudo de alguns critérios ou parâmetros utilizados pelos juízes para a 

verificação do excesso de prazo, em cada caso concreto, de modo a tornar o conceito de 

razoável duração do processo menos vago, colaborando, assim, para um maior 

efetividade da garantia constitucional.  

Para isso, o estudo do princípio da razoabilidade fornece alguns critérios 

úteis, especialmente levando-se em consideração as idéias de adequação, necessidade, 

proporcionalidade e de legalidade, além dos critérios já delimitados, no âmbito 

internacional, pelas Cortes de Direitos Humanos, que, sem dúvida, fornecem alguns 

elementos de inquestionável utilidade prática, mas que certamente ainda precisam de 

maior delimitação. 

Não se pretendeu abordar os meios pelos quais deverá ser garantida a 

celeridade da tramitação dos processos, por demandar pesquisa do tipo empírica que 

extrapola os limites deste trabalho, já que estes vão desde a necessidade de se barrar o 



processo de expansão do Direito Penal, até a completa reestruturação do Poder 

Judiciário. Do mesmo modo, não serão abordados os tipos de sanção possíveis para o 

descumprimento da garantia, assumindo-se a postura de que apenas uma sanção 

extintiva processual pode conferir-lhe eficácia, já que outras sanções compensatórias ou 

que incidem sobre a pena eventualmente aplicada, incidem quando já ocorrida a 

violação. 

Tampouco se procurou tratar do direito do acusado a ser posto em 

liberdade, excedido o prazo de duração da prisão, por caracterizar, igualmente, 

abordagem distinta da que se propôs seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÕES 

 

1. Em decorrência do Estado Democrático de Direito, fundado na 

dignidade da pessoa humana, o poder estatal deve ser limitado, não apenas 

materialmente, mas também no tempo, de modo a não prejudicar o núcleo essencial dos 

direitos fundamentais assegurados pela Carta Magna. 

2. Qualquer que seja a teoria da pena adotada é essencial que a sanção se 

aproxime temporalmente do delito cometido. Nenhum efeito é obtido sobre a 

personalidade de um indivíduo ou sob o sistema social quando a pena demora a ser 

aplicada. Nesse sentido, o Processo Penal, único instrumento que legitima a aplicação 

da pena pelo Estado (nulla poena sine judicio), deve apresentar duração razoável, de 

molde a não frustrar os fins da pena. 

3. O Processo Penal contém, em si mesmo, uma vocação estigmatizante, 

de afastamento social e etiquetamento do indivíduo. Além disso, traz angústia à pessoa 

a ele submetida, pelo receio quanto ao resultado final do processo. Desta forma, a longa 

duração do processo contribui para a estigmatização social do acusado, além de 

interferir no próprio convencimento judicial. 

4. Sendo a restrição temporal da liberdade, o núcleo da pena privativa de 

liberdade. É de se concluir que, quanto maior for a duração do processo, estando o 

acusado preso cautelarmente, tanto maior será a pena processual por ele suportada, 

invertendo-se, na prática, o sentido do princípio da presunção de inocência. 

5. Embora a prescrição possa significar, incidentalmente, um controle 

atípico do tempo de duração do processo, não é suficiente para garantir um processo 

rápido, especialmente porque vinculada à idéia de gravidade do crime. Em se tratando 

de crimes apenados com penas elevadas, praticamente nenhum controle de duração do 

processo é alcançado por meio da prescrição. 

6. A partir do momento em que o Estado tomou para si o monopólio da 

Administração da Justiça, substituindo-se aos particulares, surgiu tanto para a 

coletividade quanto para cada indivíduo envolvido no processo, um direito subjetivo à 

prestação jurisdicional tempestiva. 

7. Embora presente na antiguidade, a preocupação com a duração do 

processo se intensificou a partir da Segunda Guerra Mundial, coincidindo com os 



movimentos universais de positivação dos direitos humanos. A garantia da duração 

razoável do processo passou, então, a integrar os principais documentos internacionais 

de salvaguarda dos direitos fundamentais. 

8. No Brasil, a garantia da razoável duração do processo decorria da 

leitura conjugada de outras garantias, destacadamente, do devido processo legal, do 

acesso à justiça, além de integrar a idéias de celeridade e eficiência. Com a edição do 

Decreto-Lei nº 27, de 26 de maio de 1982, o Pacto de São José da Costa Rica passou a 

integrar formalmente o ordenamento jurídico brasileiro, bem assim a garantia da 

razoável duração do processo, previsto em seu art. 7º, nº 5. Finalmente, com a Emenda 

Constitucional nº 45, passou a figurar no texto constitucional, no art. 5º, inciso 

LXXVIII. 

9. Por compor-se de expressão de conteúdo vago e impreciso, como a 

razoabilidade, bem como por servir-se do conceito de prazo que depende de fixação de 

termo inicial e final para a sua contagem, a garantia da razoável duração do processo, 

tende a ser invocada como conceito standart, muitas vezes sendo utilizada como 

mecanismo retórico de justificação o excesso de prazo, alcançando o efeito inverso ao 

que buscava tutelar. Daí a necessidade de disciplina infra-constitucional a delimitar o 

seu conteúdo e alcance. 

10. Na ausência de regulamentação legal do prazo razoável da 

persecução penal, cabe ao Poder Judiciário a tarefa hermenêutica necessária à aplicação 

imediata da garantia. Para tanto, o recurso ao princípio da proporcionalidade pode ser de 

grande valia, mormente com o emprego dos critérios da adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. 

11. A garantia da razoável duração do processo alcança a persecução 

penal como um todo, incidindo desde a fase de investigação criminal, até a própria 

execução da pena. 

12. Como marco inicial da contagem do prazo de duração da persecução 

penal, no sistema processual atual, desponta o momento da instauração do inquérito 

policial, com a notícia criminis. Considerando, todavia, a dificuldade para a 

determinação da autoria no curso da investigação criminal, melhor seria que o cômputo 

se iniciasse com a indicação de provável autor do delito, assim considerado todo aquele 



contra quem pesar imputação (em sentido amplo) de uma infração penal, 

independentemente de ato formal nesse sentido. 

13. Diante do princípio da presunção de inocência, a garantia da razoável 

duração do processo deve alcançar até o trânsito em julgado da sentença, quando se 

esgota a prestação jurisdicional. Independentemente disso, cada fase do procedimento 

há de se mostrar célere e devidamente delimitada, impondo-se a previsão de duração 

máxima da fase investigativa, do procedimento perante o juízo de primeiro grau, bem 

como da fase recursal. Na execução penal, deve ser respeitada rigorosamente a pena 

aplicada como limite máximo de duração do processo. Os incidentes da execução penal 

devem, igualmente, ser apreciados em tempo razoável, garantindo-se o gozo dos direitos 

conquistados pelo preso. 

14. Uma vez fixado o conteúdo e o alcance da garantia, a dificuldade 

maior repousa na sua aplicação em cada caso concreto, já que não foram previstos 

prazos globais de duração da persecução penal. Para tanto, são de grande utilidade 

prática alguns critérios aplicados em decisões do Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que analisam os motivos 

invocados como justificativa da demora com base nos seguintes fatores: complexidade 

do caso, comportamento do acusado e conduta das autoridades judiciais responsáveis 

pela condução do processo. 

15. A despeito da existência de critérios jurisprudenciais desenvolvidos 

para auxiliar na aferição de excesso de prazo para o término do processo, não há como 

defender-se, no Estado Democrático de Direito, a chamada “doutrina do não-prazo”, 

segundo a qual não deve ser fixado um prazo máximo de duração do processo, bastando 

a verificação em cada caso concreto e, ad porteriori, se o procedimento criminal durou 

ou não um prazo razoável. 

16. É imprescindível, por imposição do princípio da legalidade, que a 

duração máxima do processo seja fixada previamente em lei, retirando-se do Poder 

Judiciário a possibilidade de fixar discricionariamente os limites temporais de sua 

própria atuação. 
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