
RESUMO 

A presente dissertação tem como escopo analisar o direito à razoável duração do processo e 

seus reflexos no processo penal. Após se abordar o direito à razoável duração do processo, 

procura-se analisar o relaxamento de prisão em decorrência do excesso de prazo de prisão 

preventiva, que é um dos efeitos da não observância da razoável duração do processo de réu 

preso, abordando-se a doutrina do não prazo e os prazos processuais para os procedimentos 

ordinário, sumário e dos crimes dolosos contra a vida. Também se procura analisar a 

prescrição da pretensão punitiva, que é outro efeito da não observância da razoável duração 

do processo, salientando-se, após se abordar as modalidades de prescrição da pretensão 

punitiva e os arts.115, 117, IV, e 119, todos do Código Penal, que, enquanto não se estipular 

prazo sanção, para cada rito, condizente com a realidade brasileira, ou seja, prazo sanção que 

não seja exíguo, os prazos do art. 109 do Código Penal são os que melhor representam os 

prazos de duração razoável do processo, ressaltando-se que diminuir o prazo de duração 

máxima do processo seria criar mais uma possibilidade de extinção da punibilidade do fato 

para o réu. Também se procura analisar as alterações em dispositivos legais e em 

entendimentos jurisprudenciais pacíficos que retardam a tramitação e o término da ação 

penal, salientando-se que seriam o melhor caminho para se obter a razoável duração do 

processo. Palavras-chave: Direito Processual Penal. Relaxamento de prisão. Prescrição penal. 

Doutrina do não prazo. Prazo sanção. 

 

ABSTRACT 

The present dissertation is scoped to analyze the right to the reasonable duration of the 

procedure and its reflections in the criminal process. After approaching the right to the 

reasonable duration of the procedure, seek to analyze the relaxation of prison due to excess of 

time of pre-trial detention, which is one of the effects of non-compliance of the reasonable 

duration of the process of defendant arrested, approaching itself to doctrine of no time and 

the procedural times to the ordinary procedure, summary procedure and intentional crimes 

against life procedure. Also seek to examine the prescription claim punitive, which is another 

effect of non-compliance of the reasonable duration of the process, after approaching the 

modalities for prescription of claim punitive and arts. 115, 117, IV, and 119, all of the Criminal 

Code, which, while not stipulating sanction period for each procedure, consistent with the 

Brazilian reality, namely, sanction period which is not insignificant, the periods of art. 109 of 

the Criminal Code are those which best represent the periods of reasonable duration of the 

process, highlighting that decrease the period of maximum process would create more 

possibility of extinction of the criminality of the fact to the defendant. Also seek to analyze the 

changes in legal and jurisprudential peaceful understandings that slow down the processing 

and completion of the criminal action, that would be the best way to obtain the reasonable 

duration of the process. Keywords: Criminal Procedural Law. Relaxation of prison. Penal 

prescription. Doctrine no term punitive. Sanction period. 


