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Resumo: O presente trabalho se propõe a estudar o direito fundamental à duração razoável do processo no 

âmbito penal. Este importante direito é, ao mesmo tempo, um dos mais recentes reconhecidos pela 

Constituição Federal e, também, um dos mais importantes, principalmente, no Processo Penal. O 

presente direito foi adicionado ao rol de direitos e garantias fundamentais do artigo 5º, da Carta Magna 

de 1988, pela Emenda Constitucional 45 de 2004, estando positivado no inciso LXXVIII. Sua 
importância reside, principalmente, no bem jurídico tutelado, qual seja o tempo. Sem o tempo não há 

nenhum outro direito, não sendo exagerado dizer que tal bem jurídico é um dos mais importantes para 

o ser humano. Assim, este direito fundamental tutela o tempo subjetivo do indivíduo submetido ao 
processo, procurando evitar que o Estado gere o dano irreparável ao cidadão, qual seja, o tempo 

perdido. 

Palavras-chaves: Direito à duração razoável do processo, tempo, processo sem dilações indevidas, 
direito fundamental, processo penal. 

 

 

Abstract: This study aims to examine the fundamental right to reasonable length of proceedings in 
criminal matters. This right is important at the same time, one of the most recent recognized by the 

Constitution and also one of the most important, particularly in the Criminal Procedure. The right gift 

was added to the list of rights and guarantees of Article 5 of the 1988 Constitution, the Constitutional 
Amendment 45 of 2004 being positivado in item LXXVIII. Its importance lies mainly in the ward 

legal right, which is the time. Without time there is no other rights, not being an exaggeration to say 

that such a legal right is one of the most important for the human being. Thus, this fundamental right 
protects the subjective time of the individual subjected to the process, seeking to prevent the state 

manages the irreparable damage to the citizen, that is, the time lost. 

Keywords: Right to fair duration process, time, undue process without delay, fundamental right, 

criminal proceedings. 
 

 

Introdução: 
“ Quando vou a um país, não examino 
se há boas leis, mas se as que lá 

existem são executadas, pois boas leis 

há por toda a parte”  

                               Barão de Montesquieu 

 

 

O presente estudo pretende analisar o direito fundamental à duração razoável do 

processo, com o intuito de servir como base para corroborar a importância e necessidade de 

respeito e aplicação do direito fundamental dentro do ordenamento jurídico brasileiro. 



  

Importante, neste momento, deixar claro que o direito objeto deste estudo foi 

adicionado ao rol dos direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, por meio da Emenda Constitucional 45 de 

2004.  

 

Todavia, importante também mencionar que, por mais que o tempo deste direito 

dentro da Constituição Federal ainda seja curto, o direito em si já é antigo, estando previsto 

em diversos tratados internacionais. Além disso, o direito está presente no ordenamento 

jurídico pátrio desde 1992, quando o Brasil depositou a carta de adesão à Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos.  

Assim, é um direito fundamental considerado ainda recente na Constituição Federal e, 

infelizmente, tem sido negligenciado de melhor atenção e respeito, tanto por parte da doutrina 

quanto, principalmente, por parte dos atores judiciais, o que tem impossibilitado sua correta e 

efetiva aplicação. 

Destaque-se que, como tal direito fundamental representa verdadeira garantia 

processual, o direito fundamental à duração razoável do processo, quando descumprido, 

representa muito mais do que apenas seu desrespeito, eis que desencadeia descumprimentos a 

diversos outros direitos fundamentais, como a presunção de inocência e a ampla defesa. 

 

I. A história do direito fundamental à duração razoável do processo 

Inicialmente, note-se que o direito à duração razoável do processo ou, como também é 

chamado, o direito ao processo sem dilações indevidas, está previsto no artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, o último inciso do rol dos 

direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição. Tal fato, o de ser o último direito 

adicionado ao artigo 5º, faz parecer que este direito tem uma origem recente. 

É um engano acreditar que tal direito é recente, tendo em vista que uma das possíveis 

origens e, portanto, o provável nascimento do Direito à Duração Razoável do Processo 

remonta ao dia 15 de junho de 1215 quando, na Inglaterra, o Rei João, “ O Sem Terra”, apôs 

selo real na Declaração de Direitos conhecida como Magna Carta das Liberdades (Great 

Charter of Liberties).1 

Pois bem, o Direito à Duração Razoável do Processo estava, ainda que timidamente, 

contido no artigo 40 da Magna Carta das Liberdades, que, conforme explicitado pelo 

                                                             
1 NICOLITT, André. A duração razoável do processo. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. p. 30. 



  

Professor Andre Nicolitt, dispunha: ““To no one will we sell, to no one will we refuse or 

delay, right or justice” (“Para ninguém nós venderemos, recusaremos ou atrasaremos o direito 

ou a justiça”) ”.2 

Tão antigo quanto o direito é o problema que ele tenta combater. Isto porque a demora 

na atividade jurisdicional do Estado é um problema extremamente antigo e que, somente após 

a Segunda Guerra Mundial, se tornou objeto de uma preocupação mais intensa. 

Afirma-se que apenas após a Segunda Grande Guerra o Direito à Duração Razoável do 

Processo passou a ter uma maior atenção, pois, o fim da guerra coincidiu com a promulgação 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, que, 

especialmente em seu artigo 10, foi fonte direta tanto do artigo 6.1 da Convenção Europeia 

para Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, quanto dos artigos 7.5 e 

8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos. 

Ocorre que, a Declaração Universal dos Direitos Humanos nada estabeleceu quanto à 

Duração Razoável do Processo. O primeiro documento a tratar de tal direito foi a Convenção 

Europeia dos Direitos Humanos, conhecida como Convenção de Roma, subscrita em 4 de 

novembro de 1950.3 

A principal diferença entre o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a 

Convenção Europeia dos Direitos Humanos, é que o Pacto Internacional somente prevê o 

direito a julgamento no prazo razoável para o processo penal. Tendo direito a ser julgado sem 

dilações indevidas qualquer pessoa acusada de um crime, quer esteja presa cautelarmente, 

quer esteja respondendo ao processo em liberdade. Porém, se o acusado estiver preso, tem o 

direito a ser julgado em um prazo razoável, sob pena de ser posto em liberdade. 

Já a Convenção Europeia prevê o Direito à Duração Razoável do Processo inclusive 

na área cível, sendo mais geral neste ponto. 

Por fim, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, adotada no âmbito da 

Organização dos Estados Americanos, em San Jose da Costa Rica, em 22 de dezembro de 

1969, também traz disposições sobre o Direito à Duração Razoável do Processo. 

II. A relatividade de einstein e a importância de um processo sem dilações indevidas 

Quando tratamos do Direito à Duração Razoável do Processo, devemos, 

inevitavelmente, associá-lo ao tempo, pois este é o objeto de tutela do próprio direito. Sendo 

assim, um breve estudo sobre o tempo é necessário para um melhor entendimento do direito. 

                                                             
2 Idem, Ibidem, p. 31. 
3 LOPES JR., Aury; BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito ao processo penal no prazo razoável. 2. 
ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 34. 



  

Newton foi quem, inicialmente, estudou o tempo de maneira mais relevante. Sua visão 

do tempo era de certeza. O tempo seria igual para todos, sem variações. O tempo era objetivo, 

absoluto, funcionava para todos com funciona um relógio. 

A visão de Newton tem um grave defeito. Para ele, como já dito, o tempo é igual para 

todos. Tal fato não se revela verdadeiro. Afinal, para cada indivíduo e para cada momento 

existe uma variação na percepção do tempo. 

Assim, ao perceber tal fato, Einstein contestou a teoria de tempo absoluto de Newton, 

afirmando que o tempo para uns é diferente do tempo para outros. Basta que se pense nas 

horas de trabalho e nas horas de lazer. As primeiras parecem sempre maiores e mais 

demoradas que as segundas. 

Desta forma, com o surgimento da Teoria da Relatividade Geral de Einstein, houve 

uma ruptura do raciocínio criado por Newton. O tempo passava a ser considerado relativo, e 

não absoluto. Somava-se ao tempo objetivo (aquele do relógio), o tempo subjetivo (relativo às 

pessoas e às situações). 

Com a Teoria da Relatividade sepultou-se qualquer resquício dos juízos de certezas ou 

verdades absolutas. O que restou foi a incerteza, pois tudo é considerado relativo e a 

percepção do tempo é vista de maneira completamente distinta para cada indivíduo. 

Um clássico exemplo, foi o utilizado por Einstein para explicar a Teoria da 

Relatividade para a sua empregada, onde disse: 

 

Quando um homem se senta ao lado de uma moça bonita, durante uma hora, tem a 

impressão de que passou apenas um minuto. Deixe-o sentar-se sobre um fogão 

quente durante um minuto somente – e esse minuto lhe parecerá mais comprido que 

uma hora. – Isso é relatividade.4  
 

Na perspectiva da relatividade, podemos falar em tempo objetivo, qual seja, as horas 

marcadas pelo relógio estabelecidas por uma convenção humana que tem duração igual para 

todos os seres, e o tempo subjetivo, que varia de acordo com o objeto e o observador. 

Todavia, o processo penal é diferente dos outros, pois o que se está em jogo nele é o 

direito de liberdade. Por óbvio, a necessidade de fiel observância e respeito a tal direito 

aumenta drasticamente ao tratarmos de um processo penal com indivíduo preso 

cautelarmente. 

A prisão cautelar retira do indivíduo a própria percepção correta do tempo. Retira dele 

também o trabalho e o lazer, sobrando apenas um vazio que é preenchido por monotonia, o 

                                                             
4 EINSTEIN apud LOPES JR., Aury; BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito ao processo penal no prazo 

razoável. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 19. 



  

que torna o tempo incerto e mais demorado que o normal. Por este motivo, em casos de prisão 

cautelar o processo deve ter um respeito ainda maior com o tempo razoável. 

Entretanto, não apenas nos casos de prisão cautelar o processo deve ocorrer sem 

dilações indevidas, pois, mesmo que o indivíduo não esteja com sua liberdade de locomoção 

restringida, ele não estará livre do estigma e da angústia que o processo proporciona. 

Importante destacar que o processo como pena muitas vezes é identificado pela 

expressão “pena processual”, que é utilizada tendo em vista que o processo, em si, se torna 

uma pena. A pena não se restringe a questão espacial, como muitos acreditam, mas também 

ocupa a dimensão temporal, servindo os muros da prisão como alheamento ao tempo da vida 

social. 

O primeiro princípio que podemos mencionar que cai por terra, uma vez desrespeitado 

o Direito à Duração Razoável do Processo, é o princípio do devido processo legal, disposto no 

artigo 5º, LIV, da Constituição Federal, tendo em vista que, com a demora indevida do 

processo, o próprio processo se transforma, previamente, em pena, através da angustia 

prolongada e todo o estigma presente no processo, trazendo graves danos ao psicológico do 

indivíduo, bem como, a sua imagem perante a sociedade, desrespeitando também, de certa 

forma, o disposto no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, vez que o indivíduo sofre uma 

pena antes mesmo da condenação. 

Continuando pela infringência do artigo 5º, LVII, da Constituição, pode-se mencionar 

também que o princípio da presunção da inocência sangra pela pena processual, pois, com o 

prolongamento excessivo do processo, a credibilidade do acusado fica cada vez mais abalada, 

vez que quanto maior o tempo do processo, maior se torna o estigma social e mais fraca se 

torna a versão do acusado. Tal violação ao princípio da presunção da inocência torna-se ainda 

mais grave quando o acusado se encontra encarcerado cautelarmente, pois mesmo que ele seja 

absolvido ao final do processo, a sua prisão terá muito mais impacto na sociedade do que a 

sua absolvição, além do tempo perdido que não poderá ser reposto. 

Vale salientar que os princípios da ampla defesa e do contraditório, dispostos no artigo 

5º, LV, da Constituição Federal, também ficam maculados, também pelo motivo do estigma 

gerado pelo próprio processo duradouro. Todavia, também se maculam os respectivos direitos 

tendo em vista que a resposta processual de um acusado deve se dar em um tempo hábil, que 

faz com que aquela gere mais ou menos efeito. Quanto maior a duração do processo, menor 

efeito fará a versão defensiva, assim como menor efeito fará a versão acusatória, pelo próprio 

decurso do tempo. 



  

Desta forma, imperioso notar que um processo sem dilações indevidas é necessário 

para o próprio respeito à dignidade da pessoa submetida ao processo penal e para a própria 

correta eficácia do processo. Todavia, difícil é o equilíbrio entre o respeito ao tempo e o 

respeito aos outros direitos e garantias individuais, sendo difícil alcançar o ideal, que é o 

respeito a todos. 

III.  Aplicação do direito a duração razoável do processo 

Com a indeterminação conceitual do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, 

passou-se a adotar os critérios estabelecidos pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, 

como já citado, e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que trouxe a teoria da Europa 

para o nosso cotidiano 

Diante do exposto, imperioso agora analisar os três critérios da teoria desenvolvida 

pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, onde os critérios são: a complexidade do caso; a 

atividade processual do interessado (imputado) e a conduta das autoridades judiciárias 

tratando primeiramente da questão da complexidade da causa. 

A complexidade da causa, por muitas vezes, será o elemento que justificará um certo 

atraso processual, mas nem todo atraso poderá ser justificado pela complexidade da causa. 

Isto porque, a complexidade da causa é o critério base para determinar se a duração do 

processo é razoável ou não. 

Além disso, a complexidade da causa pode tanto permitir um tempo maior para o 

processo, quanto um menor. Ora, o tempo razoável para uma complexa causa de corrupção na 

esfera federal é bem maior que o tempo razoável para um simples processo de furto de 

galinhas. 

Pode ser analisada a complexidade sobre três aspectos: a complexidade dos fatos, a 

complexidade do direito e a complexidade do processo. 

A complexidade fática se dá pela própria natureza da relação jurídica controvertida, 

além das questões referentes ao campo probatório. 

A complexidade do direito reside geralmente nas divergências de interpretação sobre o 

enquadramento de determinado fato à determinada regra jurídica, sem maiores problemas, 

tendo em vista não ser recorrente. É a divergência de visões sobre um mesmo fato. 

Já a complexidade processual se apresenta de maneira mais evidenciada, pois são 

inúmeras as demandas e incidentes que podem surgir ao longo do processo. E também nos 

casos de dificuldade de localização de testemunhas, a exigência de cartas precatórias e 



  

rogatórias, entre outros fatores que podem tornar mais complexo o natural desenvolvimento 

do processo5. 

Talvez a complexidade do caso seja o fator determinante na razoável duração do 

processo, tamanho o seu desdobramento, mas o que deve ficar em mente é que a 

responsabilidade pela melhoria na qualidade da prestação jurisdicional não é apenas tarefa do 

Poder Judiciário, é também do Estado e da sociedade, que devem buscar os meios necessários 

para efetivar o direito a ser julgado em um prazo razoável. 

IV. Medidas assecuratórias e compensatórias para garantir o cumprimento do direito à 

duração razoável do processo 

A doutrina já propôs vários meios para tentar solucionar o problema da duração 

irrazoável do processo. Entretanto, até os países que operam com o princípio em comento a 

décadas ainda não consolidaram uma solução definitiva e completamente satisfatória. 

Apesar disto, não podemos deixar de dar efetividade a uma garantia constitucional, 

devendo, então, ser feita uma busca no nosso ordenamento jurídico de mecanismos que 

possam ajudar a garantir efetivamente o cumprimento da norma constitucional, qual seja, o 

Direito à Duração Razoável do Processo. 

O professor Aury Lopes Jr.6 classifica as soluções para os problemas relacionados ao 

processo sem dilações indevidas em três espécies: as compensatórias, processuais e 

sancionatórias. 

A solução compensatória, para o autor, pode ser cível ou penal. Como solução 

compensatória na esfera cível, a solução é a indenização por danos materiais e morais 

produzidos, sendo devida tal indenização mesmo que o acusado não tenha ficado preso 

preventivamente. Já a compensação na esfera penal poderá ser através da atenuação da pena 

ao final aplicada, ou mesmo por meio de concessão de perdão judicial, nos casos em que é 

possível. E, havendo prisão cautelar, a detração é uma forma de compensação, ainda que 

insuficiente. 

Já nas soluções sancionatórias, estas tratam da punição do servidor responsável pela 

dilação indevida, incluindo juízes e promotores.7 

Com a Emenda Constitucional 45, além de ser constitucionalizado o direito a ser 

julgado em um prazo razoável, também previu a possibilidade de uma sanção administrativa 

                                                             
5 5 LOPES JR., Aury; BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito ao processo penal no prazo razoável. 2. ed. rev. e 

atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 52 
6 LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p.204-206. 
7 LOPES JR., Aury; BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito ao processo penal no prazo razoável. 2. ed. rev. e 

atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 136. 



  

para o juiz que der causa à demora, constando na redação do artigo 93, II, “e”, da Constituição 

que “Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do 

prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão”.8 

Cabe ressaltar que o Código de Processo Penal possui uma previsão de sanção 

pecuniária aplicável ao juiz e ao promotor de justiça quando deixar de observar os prazos 

legais. O artigo 801 do Código de Processo Penal estabelece que: 

 

Findos os respectivos prazos, os juízes e os órgãos do Ministério Público, 

responsáveis pelo retardamento, perderão tantos dias de vencimento quantos forem 

os excedidos. Na contagem do tempo de serviço, para o efeito de promoção e 

aposentadoria, a perda será o dobro dos dias excedidos.9 

  

Vale ressaltar, que tal sanção pode ser aplicada pelo excesso de prazo isolado para 

cada ato processual, não sendo necessária superação total do prazo razoável do processo.. 

Outro conjunto de soluções é apresentado por André Nicolitt10. Uma delas é a perempção, 

sendo esta uma forma processual de extinção de punibilidade. A perempção tem relação com 

a inércia do processo e está ligada ao comportamento processual da parte. 

A perempção no Código de Processo Penal dirige-se apenas à ação penal privada, 

entretanto Nicolitt defende que esta seja também utilizada quando o mal comportamento 

processual venha do Ministério Público, não sendo apenas o particular sujeito à tal “sanção”, 

eis que o Estado, principal obrigado pelo respeito ao direito, não pode se furtar de sua 

responsabilidade com o tempo do processo.11 

Além da solução acima mencionada, devemos tratar também do perdão judicial, que é 

aplicado quando as consequências do crime atingem o infrator de forma tão incisiva que a 

pena se torna desnecessária.. 

Outra solução cabível seria a absolvição por insuficiência de provas. Segundo Nicolitt 

esta decisão é defendida por Rubens Casara, que dita que o ônus da prova é da acusação e 

também o ônus do tempo. Cabe ao Ministério Público não só provar, como também provar 

em tempo razoável, pois caso isso não ocorra, imperiosa se faz a absolvição do acusado.12. 

Pode ser utilizado também como forma de solução, a atenuante genérica. Esta solução dita 

                                                             
8 Idem, ibidem, p. 137. 
9 BRASIL. Decreto-Lei Nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 
10 NICOLITT, André. A duração razoável do processo. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. p. 105-110. 
11 Idem, Ibidem, p. 106. 
12 Idem, Ibidem, p. 109. 



  

que nada impede que o juiz, ao fixar a pena, considere a violação ao Direito à Duração 

Razoável do Processo, aplicando a atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal. 

Além de todas as medidas já apresentadas poder-se-ia tentar uma forma de sanção 

processual aos descumprimentos de prazo que ocorressem por parte do Estado (Ministério 

Público e Magistratura). 

Esta sanção processual seria uma mera fórmula matemática, para qual cada dia além 

do prazo legal reduziria um dia da pena caso o acusado fosse condenado. 

Tal medida ora apresentada, apesar de impossível em casos de absolvição, parece ser 

mais adequada e justa tendo em vista que, para pouco descumprimento haverá pouca 

compensação, enquanto que em caso de muito descumprimento, o processo inteiro poderá 

acabar, por não haver mais pena a ser aplicada, podendo ser utilizado antes mesmo de uma 

condenação caso o descumprimento tenha alcançado a pena máxima possível. 

O que se pretende demonstrar é que não há razão para negar vigência ao mandamento 

constitucional que instituiu o Direito à Duração Razoável do Processo, devendo buscar 

interpretações que permitam dar vida e concretude ao preceito constitucional. 

 

V. CONCLUSÃO 

Em busca de um conceito técnico para o direito fundamental à duração razoável do 

processo, foi necessário, primeiramente, analisar o texto constitucional e o objeto de tutela do 

direito. O texto constitucional deixou clara como é ampla a aplicação deste direito, eis que 

este se aplica não apenas aos processos judiciais, mas também se aplica aos processos 

administrativos. 

O tempo foi considerado como objeto de tutela do presente direito e, assim, foi 

necessário o estudo do tempo em si. Desta forma, foi visto que, conforme a Teoria da 

Relatividade Geral de Einstein, considerada por este estudo a mais acertada no estudo do 

tempo, o tempo tem duas faces, a face do tempo objetivo (aquele do relógio), e a face do 

tempo subjetivo (relativo às pessoas e às situações), sendo o tempo subjetivo o verdadeiro 

objeto de tutela do Direito Fundamental à Duração Razoável do Processo. 

Além do princípio da razoabilidade, devem ser utilizados como forma de aplicação do 

Direito Fundamental à Duração Razoável do Processo os critérios da Teoria dos Três 

Critérios, desenvolvida pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que, como visto, são a 

complexidade do caso, a atividade processual do interessado (imputado) e a conduta das 

autoridades judiciárias. 



  

Infelizmente, tanto a razoabilidade quanto os três critérios são métodos discricionários 

para a aplicação do presente direito, ou seja, deixam grande margem de interpretação e análise 

para o juiz. 

Todavia, muito embora a parcela de discricionariedade contida nestes métodos, eles se 

tornam a maneira mais adequada para a aplicação deste direito, eis que, como já afirmado, o 

modelo de mera subsunção é ineficaz na aplicação do presente direito. Assim, para uma 

correta aplicação, deve-se dar esta parcela de discricionariedade para o magistrado, exigindo 

que este cumpra as normas infraconstitucionais e, principalmente, a Constituição Federal ao 

utilizar os três critérios e a razoabilidade para aferir o tempo do processo. 

A proposta do presente estudo, muito mais do que propor uma solução ao problema, é 

reiterar a necessidade de obediência e respeito ao Direito Fundamental à Duração Razoável do 

Processo, eis que, como demonstrado pelo presente trabalho, não faltam formas de aplicá-lo 

no ordenamento jurídico brasileiro e não existem motivos para negar vigência ao mesmo. 
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