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RESUMO

O trabalho visa identificar quando ocorrerá o excesso de prazo na prisão preventiva durante a formação da culpa a configurar constrangimento 
ilegal no direito brasileiro, mais precisamente doutrina e jurisprudência. O desafio do presente trabalho é de estudar como problemática a 
ausência de fixação legal no direito brasileiro de prazo razoável da prisão cautelar durante a tramitação processual, o que vem causando grande 
insegurança jurídica, visto que deixa nas mãos do julgador a conveniência para delimitar o tempo dessa medida, conforme critérios eleitos por 
seu entendimento para dirimir a questão, não havendo qualquer parâmetro legal para análise da razoabilidade da medida. A escolha do tema é 
resultante de diversas experiências práticas vividas por este pesquisador no exercício da judicatura estadual, pois constantemente analiso pedidos 
de relaxamento de prisão de acusados alegando constrangimento ilegal em suas liberdades por causa da demora na tramitação processual. A 
temática desenvolvida no presente trabalho é de suma relevância na medida em que faz um estudo detalhado de posições jurisprudenciais, 
incluindo a "regra antiga dos 81 dias" acerca do tema relativo ao excesso de prazo na prisão preventiva a luz do direito brasileiro. A proposta é 
procurar responder quanto tempo deve durar o processo penal e a prisão cautelar preventiva, fazendo uma leitura do art. 5º, inciso LXXVIII da 
Constituição Federal. De conteúdo eminentemente prático, não se pretende um trabalho de cunho exaustivo, apesar de preocupar-se com a 
discussão de posições doutrinárias indispensáveis para a compreensão do tema. Busca-se aliar teoria e prática, dando ênfase no dia a dia dos 
operadores do Direito na seara criminal. Os que trabalham nessa área deparam-se todos os dias com a aplicação da prisão preventiva e sabem 
que, ao ser utilizada, não há qualquer delimitação de sua duração. É contra esse tempo de duração da custódia cautelar sem nenhum limite que o 
trabalho propõe uma solução prática. Sabe-se que os prazos estipulados pelo Código de Processo Penal de 1941, para a prática dos atos 
processuais isolados, passaram a ser descumpridos, mediante construção jurisprudencial que admitia o excesso se a prisão cautelar não superasse 
81 dias até o julgamento do acusado, cujo contorno à barreira legal ensejou diversas criações judiciais. Nesse cenário, o aplicador da lei passou a 
utilizar-se da razoabilidade, desencadeando as mais diversas justificativas, reduzindo a obediência dos prazos legais a gloriosas exceções. A novel 
lei 12.850/13 adotou o prazo de 120 dias, prorrogáveis por mais 120 dias, para o término da instrução criminal nos crimes praticados por 
organizações criminosas, portanto, estendendo- se aos demais em razão dos princípios regentes do processo penal, porém admitido o excesso 
razoável pela jurisprudência. Assim, diante da omissão em nosso Código de Processo Penal sobre um prazo definido para o encerramento da 
instrução criminal estando o acusado preso, se faz necessário a utilização do Princípio da Razoabilidade como forma de limitação do arbítrio da 
fixação da medida cautelar, impedindo a ocorrência de constrangimento ilegal ao acusado e aplicação antecipada da pena. Com a percepção da 
inexistência atual de regramento ou entendimento jurisprudencial que determine o que venha a ser o excesso de prazo da prisão preventiva, a 
única saída é analisar o Princípio da Razoabilidade como fator determinante sobre o tempo de tal medida cautelar. Com isso, a metodologia 
utilizada no presente estudo será através de pesquisa na doutrina e jurisprudência brasileira, bem como no direito estrangeiro, para verificar 
critérios que possam ser adotados de forma uniforme em todo o país a cerca da razoabilidade do tempo de prisão preventiva que não venha a 
ferir a dignidade humana do preso e a garantia constitucional da duração razoável do processo.

Ciências Jurídicas

Pós-graduação lato sensu - Direito
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


