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RESUMO 

O presente artigo objetiva sopesar o princípio explicitamente constitucional da 

duração razoável do processo com a prescrição penal, em busca de respostas e 

soluções para esta problemática de direito atual. A ação penal, não raramente 

extensa, provoca uma (de)mora jurisdicional, por vezes, ocasionando um clamor 

público para o lado negativo que acaba por despertar sentimentos de impunidade e 

revolta na parcela da sociedade que se encontra em dissonância com o instituto da 

prescrição penal, seja da pretensão punitiva, seja da pretensão executória, 

causando a extinção da punibilidade. As condições impostas por um processo penal 

desgastante e causador de consequências drásticas na vida dos envolvidos, 

atentam para a evidente condenação antecipada, mesmo que o protagonista venha 

a ser no futuro absolvido ou ratificada a sua condenação. Acontece que, em meio ao 

processo penal existem diversos direitos e garantias que não podem ser suprimidas 

ou postas em segundo plano, na tentativa de tornar o processo mais célere, 

necessitamos de estudos aprofundados, ações rígidas e concretas para efetivar a 

melhora do trâmite judicial e promover a adequação razoável da tutela jurídica. Para 

fins metodológicos, trata-se de uma pesquisa descritiva, método esse mais utilizado 

nas áreas das ciências humanas e sociais. 

Palavras-chave: Duração razoável do processo. Prescrição penal. Pretensão 

punitiva. Pretensão executória. Processo penal. Código Penal. 

ABSTRACT 

This article aims to evaluate the constitucional principle of reasonable length of 

proceedings with the criminal prescription, in search of answers and solutions. 

Criminal action not infrequently extensive, causes a jurisdicional delay, sometimes 

causing a public outcry to negative side that ends up arousing feelings of impunity 

and revolt in the part of the society that is in dissonance with the institute of the penal 

prescription, either of the punitive claim, or of the executory pretension, recognizing 

the extinction of criminal liability. The conditions imposed by an exhausting criminal 
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procedure and causing drastic consequence in the lives of those involved, attempt to 

clearly condemn in advance, even if the protagonist in the future will be acquitted or 

ratified his conviction. In the midst of criminal proceedings there are several rights 

and guarantees the can not be suppressed or put in the background, in an attempt to 

speed up the process, we need in-depth studies, rigid and concrete actions to effect 

the improvement of the judicial process and promote the reasonable adequacy of 

legal protection. For methodological purposes, this is a descriptive research, the 

most used method in the areas of human and social sciences. 

Keywords: Reasonable duration of the proceedings. Criminal Prosecution. Punitive 

Claim. Executory Claim. Criminal Procedure. Criminal Code. 
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INTRODUÇÃO  

A Emenda Constitucional 45/04 instituiu expressamente no ordenamento 

jurídico a garantia da duração razoável do processo, elevada a condições de 

cláusula pétrea pelo legislador constituinte através do inciso LXXVIII,  da CRFB/88. 

Trata-se de uma norma de aplicação imediata, por consequência do que dispõe o 

art. 5º, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. 

A abordagem a ser dada no presente artigo será sobre os meios necessários 

para resguardar direitos fundamentais e o tratamento dado pelo Código Penal 

brasileiro para esse fim, levando em consideração a doutrina, bem como possíveis 

questões que agravem, atenuem o procedimento para solucionar a demanda em 

questão. 

Desse modo, a fim de uma melhor compreensão, seria possível defender que 

o conteúdo desta explicitação estaria embutido no próprio direito fundamental à 

tutela jurisdicional efetiva (art. 5º, XXXV, CF) que, ao também garantir a 

tempestividade da tutela, obrigaria o legislador, o administrador e o juiz à prestação 

dos meios imprescindíveis à outorga de celeridade ao processo. 

O presente artigo mostra-se relevante a medida em que no Brasil a temática 

parece estar em um estado oculto, sendo assim um problema a identificação dos 

direitos e garantias que são violados, nos quais há uma relativização da razoável 

duração do processo, porém não deve ser esquecida a existência de uma série de 

outros direitos fundamentais por parte da vítima, que tem seu bem jurídico violado e 

recorre ao Poder Judiciário com o intuito de punir o transgressor da norma penal em 

pauta.  

Assim sendo, o mesmo justifica-se como forma de tentar suprir essa lacuna e 

de modo a produzir novos conhecimentos acerca do tema e que assim, possa servir 

de subsídios para futuras produções na área do direito e mesmo de áreas que 

possam versar sobre este princípio constitucional e a prescrição, como forma de 

extinguir a punibilidade.  

No entender, passa a ser um valoroso documento para consulta e contribuir 

para diversas faixas da sociedade, que vai desde a comunidade científica até a 

comunidade como um todo que deseja ter acesso a esse tipo de conhecimento. 
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Tem por objetivo geral: versar sobre a garantia de um processo equilibrado e 

justo e como o Código Penal trata a questão quando a prescrição faz-se necessária 

para respaldar bens jurídicos. Possui ainda os seguintes objetivos específicos: 

Discorrer sobre a evolução do conceito de duração razoável do processo até o 

entendimento atual; Conceituar de forma fundamentada a prescrição penal sob a 

ótica da melhor doutrina do direito; elencar com base no Código Penal as 

tipificações e aplicações ao tema. 

No tocante ao desenvolvimento do trabalho, o método adotado foi o 

descritivo, pois segundo PINTO (2014), é o mais utilizado nas áreas das ciências 

humanas e sociais, além de observar, registrar, analisar e correlacionar fenômenos, 

sem no entanto interferir sobre eles. Sendo uma pesquisa de cunho bibliográfico e 

documental. 

Visando Buscando uma melhor estruturação do presente artigo, o mesmo está 

dividido em quatro partes principais, sendo elas: o capítulo introdutório; o capítulo 2 

que trata da duração razoável do processo penal; o capítulo 3 versa acerca do 

instituo da prescrição penal; o capítulo 4 trata sobre as soluções para a 

problemática; por fim as considerações finais traz a conclusão do levantamento da 

temática em questão. 

1 DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO PENAL: ASPECTOS HISTÓRICOS 

E EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO NO BRASIL   

Primeiramente, deve-se destacar que se trata de um conceito vago, devendo 

ser aferido caso a caso, não sendo pertinente uma regra abstrata e revestida de 

generalidade, que se amoldara a todos os casos. Conforme aduz André Nicolitt, 

deve haver rigor ao se justificar a demora do julgamento das causas penais, e, não o 

fazendo, estar-se-ia negando efetividade do direito ao processo em tempo razoável, 

atribuindo-se ao Estado essa deficiência, ao passo em que assumiu o dever de 

garantir a todos o direito em comento, seja na Carta Política de 1988, ou em Pactos 

Internacionais aderidos pela República. Aury Lopes Junior assim afirma, com relação 

ao tempo e a persecução penal: 

O tempo, mais que o espaço, é o verdadeiro significante da pena. O processo 

penal encerra em si uma pena, ou um conjunto de penas se preferirem, que mesmo 
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possuindo natureza diversa da prisão cautelar, inegavelmente cobra(m) seu preço e 

sofre(m) um sobre-custo inflacionário proporcional à duração do processo.  

André Nicolitt lembra que, por ser conceito vago, Henrique Garcia Pons, 

escudado na jurisprudência do TEDH, bem como do Tribunal Constitucional da 

Espanha, propôs, considerando as matérias e prioridades, um período máximo em 

que, sempre que excedido, violaria a garantia da duração razoável do processo. 

 A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, também conhecida como 

Pacto de São José da Costa Rica, consiste em um tratado internacional entre 

estados-soberanos integrantes da Organização dos Estados Americanos, subscrita 

em 22 de novembro de 1969, entrando em vigor apenas cerca de 9 anos após sua 

subscrição. Marco inicial de introdução do princípio da duração razoável do 

processa, esta convenção conferiu suma importância no ordenamento jurídico 

brasileiro. Vale ressaltar que mais que positivar o direito, a referida convenção tinha 

por intuito introduzir a ideia de que violar um direito nato do ser humano é violar o 

direito de toda a humanidade, bem como destacar a necessidade dos Estados de 

adotarem ações capazes de enfrentar este confronto. Nesse sentido expõe (MELLO, 

2006, p.688) que: 

Entre as funções principais da convenção está a de estimular a consciência 
dos povos da América acerca dos direitos do homem, formular 
recomendações aos governos dos Estados-Estados-Membros para que 
adotem medidas progressistas em seu beneficio, preparar estudos informes 
convenientes ao desempenho de deus misteres, e solicitar aos governos 
signatários que lhe proporcionem dados sobre as medidas tomadas na 
seara dos direitos humanos.  

Consoante isto, extrema importância foi concedida a este assunto, o qual 

posteriormente foi objeto de aditivo ao texto da Constituição Federal, através da 

Emenda Constitucional n. 45 de 2004, capítulo que será abordado posteriormente. 

Segundo Dinamarco (2008, p. 315): 

Entre A efetividade do processo, entendida como capacidade de exaurir os 
objetivos que o legitimam no contexto jurídico-social e político. O empenho 
em operacionalizar o sistema, buscando extrair dele todo o proveito que ele  
seja potencialmente apto a proporcionar, sem deixar resíduos da 
insatisfação por eliminar e sem satisfazer com soluções que não sejam 
jurídicas e socialmente legitimas. Tem que se atentar para o que é esperado 
quando se recorre a via processual para a solução de determinado conflito. 
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Evidenciamos que o autor quis expor a concepção moderna da efetividade 

jurisdicional, estando intimamente relacionada com o tempo de duração do 

processo, apresentando como um dos grandes obstáculos ao recorrer ao poder 

judiciário para resolução de conflitos à demora no retorno da prestação jurisdicional 

pelo Estado. No mais, não basta obter um processo célere, se o mesmo não possui 

um grau de utilidade justo e aceitação do exercício do poder julgador, no plano 

fático, mesmo que as decisões sejam positivas ou negativas. A aceitação da decisão 

tende a demonstrar o reconhecimento de sua justiça e legitimidade, como exemplo 

de democracia e confiabilidade. 

Notadamente, o mundo passou por diversos regimes rigorosos de punição e 

em sua obra “Dos Delitos e Das Penas”, Cesare Beccaria afirmou que se for 

desejável estabelecer regras de probabilidade para essas duas especies de delitos, 

é preciso colocá-las sobre bases diferentes. Nos grandes crimes, pela razão mesma 

que são mais raros, deve diminuir-se a duração da instrução e do processo, porque 

a inocência do acusado é mais provável que o crime. Deve-se, porém, prolongar o 

tempo da prescrição. 

Todavida, nem sempre foi assim, em determinadas épocas e culturas, foi 

prática socialmente e juridicamente aceitas. Tanto na Grécia quanto na Roma antiga, 

as práticas de julgamentos sem nenhuma condição de defesa eram apoiadas pela 

população que clamava por justiça com as próprias mãos, confrontando diretamente 

este princípio que assegura ao cidadão o direito à um processo justo e em tempo 

adequado as necessidades da instrução probatória.  

1.2 EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004 

  

 Ao introduzir explicitamente no texto constitucional o devido princípio, o 

legislador veio ratificar algo que ja se utilizava há algum tempo, pois como já foi 

discorrido em capítulo anterior, tendo o Pacto de São José da Costa Rica como seu 

marco inicial de utilização no direito brasileiro. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
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LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação. 

1.3 PROCESSO SEM DILAÇÕES  

  
 Do ponto de vista formal, a todos é garantido um processo sem dilações 

desnecessárias para sua condução. Um grande pensador do século XVIII afirmava 

que “quando o delito é constatado e as provas são certas, é justo conceder ao 

acusado o tempo e os meios de justificar-se, se lhe for possível; é preciso, porém, 

que esse tempo seja bem curto para não retardar demais o castigo, que deve seguir 

de perto o crime, caso queira que esse castigo seja um freio útil contra os 

celerados.” Isto quer dizer que, quando reunidos os elementos necessário para 

constatação do crime e que justas e concretas a provas adquiridas, nasce um direito 

fundamental para o acusado que seria o quesito temporal e os meios garantidos em 

direito para aquela cidadão justificar sua conduta. Por um outro lado, também 

promover que esse tempo seja bem curto para não postergar um castigo que ja se 

inicia antes mesmo da condenação definitiva. 

1.4 (DE)MORA JURISDICIONAL 

 O Estado-Juiz tem a obrigação de promover a prestação da tutela jurisdicional 

em um tempo adequado, buscando julgar os processos em um período razoável, 

atribuindo uma resposta a sociedade a fim de se combater o sentimento de 

impunidade e garantindo a aplicação da lei penal. 

No entanto, muitas vezes o Estado-Juiz não possui recursos para 

investimento no primeiro grau de jurisdição, ou ainda, não dispõe da quantidade 

adequada de magistrados, servidores e estagiários para dar impulso aos processos 

parados, o que por certo prejudica a efetividade da prestação jurisdicional. 

Diante deste cenário, devemos fixar a premissa que o fator tempo é 

fundamental para o processo penal, que possui um ciclo natural de nascimento, 

desenvolvimento e extinção. Nos indagar o que vem a ser o tempo. 
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De um modo geral, podemos considerar a existência de dois tempos 

distintos, sendo o primeiro deles o tempo objetivo, aquele medido por nossos 

relógios, comum a todo o ser humano. O segundo tempo existente é o subjetivo, 

particular a cada indivíduo. 

Para Isaac Newton, físico inglês, o tempo deveria ser considerado como 

uma grandeza absoluta. Discorre ele, em seu tratado “Os Princípios Matemáticos da 

Filosofia Natural": “O tempo absoluto, verdadeiro e matemático, por si só e por 

própria natureza, flui uniformemente, sem relação com nenhuma coisa externa, e é 

também chamado de duração”. 

Esse modelo de tempo universal, no qual independem o objeto e seu 

observador, pois o tempo seria igual em todos os lugares, ficou conhecido como 

visão determinista. 

Em 1905, Albert Einstein, físico alemão, desenvolve a Teoria da 

Relatividade, questionando o paradigma de tempo absoluto, trazendo uma nova 

visão do que vem a ser o tempo. Para ele, o tempo seria algo relativo e estaria 

intrinsecamente ligado entre o espaço e a variável de deslocamento do observador. 

Ultrapassando tais ponderações, adentramos na análise do fator tempo no 

processo penal. 

Sumariamente, fixaremos a premissa que o tempo é algo essencial para o 

processo penal, em que o processo possui um ciclo natural, ou seja, ele nasce, se 

desenvolve e por fim se extingue. Em assim sendo, o processo não poderia ser 

desenvolvido de uma maneira rápida, porque seria muito precoce, e nem tardia, 

prejudicando a efetividade da prestação da tutela jurisdicional. 

O fator temporal é primordial para a vítima, vez que quando maior o 

transcurso do tempo, maiores também serão as chances de danos irreversíveis para 

esta que vera o autor de um crime se beneficiando com uma eventual prescrição da 

pena. 

Psicologicamente falando, se deve constatar que na ação penal, o réu tem 

não contra si apenas uma acusação pelo cometimento de um crime ou infração, mas 
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uma peso que vai muito além das sanções restritivas de direito, privativas de 

liberdade ou ainda de multa. 

A peso de se responder a uma ação penal, afeta o cidadão em todos os 

meios que o cercam na sua vida, não se tratando apenas de um fator físico, porém 

também de um estado emocional. Considerando que o tempo em uma ação penal, 

em uma dada medida, pode ser considerado como pena, vez que o acusado, 

mesmo estando livre do cárcere, sofre os estigmas decorrentes de tal fato. 

Neste prisma, esclarece Lopes Júnior (2010, p.7) 

Mas a questão da dilação indevida do processo também deve ser 
reconhecida quando o imputado está solto, pois ele pode estar livre do 
cárcere, mas não do estigma e da angústia. É inegável que a submissão ao 
processo penal autoriza a ingerência estatal sobre toda uma série de 
direitos fundamentais, para além da liberdade de locomoção, pois autoriza 
restrições sobre a livre disposição de bens, a privacidade das 
comunicações, a inviolabilidade do domicílio e a própria dignidade do réu. 

Ao adaptar um olhar mais crítico, de se ver que os efeitos decorrentes da 

propositura de uma ação penal vão muito além do tradicional conceito de pena, pois 

quanto maior a demora na formação do juízo cognitivo da culpa, maior também será 

a ingerência do estado na vida do cidadão, logo o caráter punitivo atrelado a pena 

vai muito além dos muros das prisões para adentrar na vida do acusado, em sua 

família, no seu trabalho e daí por diante, sem mencionarmos os aspectos 

psicológicos envolvidos. 

Nesse contexto, elucida Messuti (2003, p.33) 

Não é apenas a separação física que define a prisão, pois os 
muros não marcam apenas a ruptura no espaço, se não também uma 
ruptura do tempo, a marca essencial da pena em sentido amplo é porquanto 
tempo? Isso porque, o tempo, mais que o espaço é o verdadeiro significado 
da pena. 

Somando à essa ideia, Lopes Júnior (2010, p. 7) vai adiante, demonstrando 

quais garantias fundamentais vão se distanciando com a demora para a conclusão 

da persecução penal. 

A primeira garantia que cai por terra é a da jurisdicionalidade 
insculpida na máxima latina do nulla poena, nulla culpa sine iudicio. Isso 
porque o processo se transforma em pena prévia à sentença, através da 
estigmatização, da angústia prolongada, da restrição de bens e, em muitos 
casos através de verdadeiras penas privativas de liberdade aplicadas 
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antecipadamente (prisões cautelares) (...) O mais grave é que o custo da 
pena-processo não é meramente econômico, mas social e psicológica. A 
continuação, é fulminada a presunção de inocência, pois a demora e o 
prolongamento excessivo do processo penal, vai, paulatinamente, 
sepultando a credibilidade em torno da versão do acusado. Existe uma 
relação inversa e proporcional entre a estigmatização e a presunção de 
inocência, na medida em que o tempo implementa aquela e enfraquece 
esta. A situação se agrava no caso em que o acusado esteve ou 
permaneceu preso cautelarmente. Ainda que posteriormente seja absolvido, 
a prisão cautelar certamente terá maior visibilidade e repercussão que a 
sentença, e, aos olhos da sociedade, será vista como cumprimento de pena 
por alguém que tenha cometido um delito. 

Nesta mesma linha de entendimento, discorre Rosa (2014, p. 14) 

Precisamos, definitivamente, falar sobre a duração razoável do 
processo. Isso porque se o acusado inicia a partida processual com a 
presunção de inocência, a demora no desfecho do processo é uma forma 
de tormento torturante e deve ser mitigado com medidas paliativas, sob 
pena de praticarmos a tortura psicológica com a demora processual. Para 
tanto, precisamos compreender os lugares e nos implicarmos nas posições, 
especialmente de garantes, para que tudo não passe de uma promessa de 
amor. 

Dado o exposto, vemos que a demora na prestação da tutela jurisdicional 

por parte do Estado-Juiz, torna vulnerável a aplicação do princípio da duração 

razoável do processo penal e traz prejuízos as partes, na medida em que o acusado/

réu estando preso tem uma antecipação de cumprimento da pena, se estiver solto 

tem a intromissão do Estado em sua vida, vez que com a aplicação das medidas 

cautelares diversas da prisão o acusado/réu tem uma limitação em sua liberdade de 

locomoção, de disposição de seu patrimônio e de seu direito à privacidade. 

2 DA PRESCRIÇÃOS PENAL   

A prescrição penal é um instituto abordado às bateladas no âmbito jurídico, e 

certamente tem uma posição especial, ante a sua reiterada incidência. É certo que 

não se almeja discutir se a prescrição é causa de impunidade ou os motivos que 

levam ao número tão elevado das decisões que extinguem a punibilidade por meio 

do instituto abordado. 

Prescrição penal é objeto de muitas dúvidas nos operadores do direito, com 

suas causas suspensivas, interruptivas e demais prazos que costumam confundir 

até mesmo advogados e membros do poder judiciário com vasta experiência na área 

criminal. Pode-se conceituar, para fins doutrinários, como o lapso temporal em que o 
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Estado tem para, por exemplo, investigar, processar, condenar e executar, 

penalmente alguém. 

Classifiquemos em duas espécies: a prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, aquela na qual se considera o tempo decorrido antes da sentença 

condenatória e a prescrição da pretensão executória, sendo aquela que ocorre após 

a sentença condenatória. 

Caso decorra esse tempo prefixado em lei e não se consiga concluir uma 

dessas “etapas”, extinta estará a pretensão do Estado de punir o indivíduo. 

Evidentemente, existem outros casos de extinção da punibilidade diversos da 

prescrição, contidos no artigo 107 do Código Penal, os quais não serão abordados 

nesse texto, mas valem a transcrição: 

Art.107. - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 

I - pela morte do agente; 
II - pela anistia, graça ou indulto; 
III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como 

criminoso; 
IV - pela prescrição, decadência ou perempção; 
V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes 

de ação privada; 
VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; 

2.1 PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 

 O artigo 109 do Código Penal estabelece que “A prescrição, antes de transitar 

em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, 

regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime”. 

O cálculo para este prazo esta contido no artigo 109 do Código Penal e terá 

por base o máximo da pena em abstrato para determinado tipo penal, transcrevendo 

para a importância do devido artigo. Adota-se uma espécie de “tabela” para melhor 

compreensão do acima mencionado: 

Art. 109.  A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o 
disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena 
privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:  
        I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; 
        II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não 
excede a doze; 
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        III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não 
excede a oito; 
        IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não 
excede a quatro; 
        V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo 
superior, não excede a dois; 
        VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.  

Nota-se, que o Código Penal Brasileiro adota um prazo bastante razoável 

quando se trata da pretensão punitiva, com o real intuito de, evitar um sentimento de 

impunidade e de um Estado fraco, incapaz de julgar seus processos no tempo 

necessário. No entanto, a problemática encontra-se na execução dos atos 

processuais e na diversidade de protelações que podem desgastar um processo do 

seu curso requerido. 

2.2 PRAZO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA 

 No segundo caso, o da pena em concreto, se observa a pena 

fixada na sentença, ou seja, no caso do furto simples, em um apenamento mínimo 

de 01 (um) ano, o prazo prescricional (que era de 08 anos com base na pena 

abstrata) será de 04 (quatro) anos, conforme artigo 109, inciso V, pois levou-se em 

consideração a pena efetivamente (concretamente) aplicada ao caso. 

Caso ainda não proferida sentença, o Estado tem 08 (oito) anos, da data do 

fato até a do recebimento da denúncia, para investigar e processar o caso; e 

iguais 08 (oito) anos para julgar, do recebimento da denúncia até a sentença. 

Prolatada a sentença adquirimos duas novas figuras, a prescrição 

intercorrente e a prescrição retroativa, estabelecidas no artigo 11º do CP, as quais 

levam em conta a pena em concreto, isto é, aquela fixada em sentença. 

Tratando-se de prescrição intercorrente, encontrada no artigo 110, § 1º, do 

Código Penal, considera-se a pena fixada na sentença para saber o prazo 

prescricional (com base nos prazos do artigo 109). 

Dessarte, no momento em que uma pessoa é condenada a uma pena de 01 

(um) ano, o prazo prescricional, explorando com base na pena em concreto, será de 

04 (quatro) anos. Consequentemente, caso haja decorrido 04 (quatro) anos entre a 

sentença condenatória e o seu trânsito em julgado para a defesa, extinta estará a 

pretensão punitiva do Estado. 
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Nessa modalidade de prescrição, tendo transitado em julgado para o 

Ministério Público, ou seja, não sendo mais possível a interposição de recurso pela 

acusação, a prescrição será com base na pena em concreto, pois não há mais 

possibilidade de que essa sanção seja aumentada nas Instâncias superiores, pois é 

vedado o reformato in pejus. 

Destaca-se que o marco temporal, na prescrição intercorrente, é a publicação 

da sentença, prazo contado até o trânsito em julgado para a defesa. Ocorrendo o 

trânsito em julgado para as partes (acusação e defesa), surge a modalidade 

da prescrição retroativa, a qual também leva em consideração a pena fixada na 

sentença para constatação do prazo prescricional (com base no artigo 109). 

Uma das diferenças entre e intercorrente e a retroativa é que na intercorrente 

conta-se o prazo da publicação da sentença até o trânsito em julgado para a defesa, 

enquanto na retroativa conta-se do recebimento da denúncia até o trânsito em 

julgado. 

Assim, no caso da retroativa, se entre o recebimento da denúncia e o trânsito 

em julgado da sentença transcorreu os 04 (quatro) anos do prazo prescricional que 

estamos usando como exemplo, estará extinta a pretensão punitiva do Estado. 

 Vale destacar que se a condenação for somente em multa, não sendo 

aplicada pena privativa de liberdade, a prescrição, segundo o artigo 114, inciso I, 

ocorrerá em 02 (dois) anos. 

 Merece alusão, ainda, o fato de que o prazo prescricional será reduzido à 

metade se o agente era, à época do fato, menor de 21 (vinte e um anos) ou maior de 

70 (setenta) quando da sentença, em conformidade com o artigo 115 do Código 

Penal. 

2.3 SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO  

Vale salientar que existem situações que suspendem ou interrompem o prazo 

prescricional. 

Lembrando que a suspensão faz com que o prazo volte a ser contado de 

onde parou; e que a interrupção faz com que o prazo passe a ser contado do zero. 

Um exemplo de suspensão está no artigo 366 do CPP: 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10626297/artigo-114-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10626202/artigo-115-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645869/artigo-366-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
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Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem 
constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 
provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 
preventiva, nos termos do disposto no art. 312. (Redação dada pela 
Lei nº 9.271, de 17.4.1996) 

As interrupções estão, por exemplo, no artigo 117 do CP: 

Causas interruptivas da prescrição 
A r t . 1 1 7 - O c u r s o d a p r e s c r i ç ã o i n t e r r o m p e -

se:                      (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; 
II - pela pronúncia; 
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;  
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios 

recorríveis;    
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;  
VI - pela reincidência.            
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a 

interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores 
do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, 
estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.                    
 (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste 
artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. 

3 SOLUÇÕES COMPENSATORIAS  

 No ordenamento jurídico brasileiro, não existe um prazo máximo de duração 

do processo fixo, por conseguinte recorremos aos seguintes critérios (determinados, 

inclusive, na condenação do Brasil no caso Ximenes Lopes): 

a) complexidade do caso; 
b) atuação do Estado (seus órgãos); 
c) atuação processual dos interessados; 
d) princípio da razoabilidade como elemento integrador. 

  

 Infelizmente, longe do ideal para nossa realidade, dada a abertura e a 

dependência de reconhecimento judicial. Uma vez constatada a (de)mora 

jurisdicional, o que pode acontecer? É a busca pelas soluções compensatórias, 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10626033/artigo-117-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art117
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podendo ser definidas em 3 modos, em que reduziriam os prejuízos causados, ou ao 

menos, compensariam o processo oneroso: 

 1) Soluções compensatórias: podendo ser de natureza civil (indenização 

danos materiais e/ou morais) ou penal (atenuação da pena pela aplicação do artigo 

66 do CP ou mesmo o perdão judicial quando previsto). Aquela há uma imensa 

resistência dos tribunais em reconhecer esse tipo de indenização, sem falar na 

banalização da dor alheia (pois são desproporcionais os valores fixados a título de 

dano moral nas cortes nacionais), não raramente invocando o surrado 

“enriquecimento sem causa”. Penalmente discorrendo, também há bastante 

intimidação, sem falar na ínfima redução que a atenuante opera em relação à pena. 

 2) Soluções Processuais: a melhor solução seria a extinção do feito ou 

mesmo a dispensabilidade da pena, mas não existe previsão legal no Brasil. É aqui 

que pensamos haver a maior incerteza e onde deveríamos investir em próximas 

reformas processuais. A adoção de soluções processuais é o ponto nevrálgico da 

eficácia do direito a um processo, evitando dilações indevidas. 

 3) Soluções sancionatórias: Aproxima-se mais à uma punição do agente 

público responsável pela demora. O artigo 93, II, “e” da Constituição prevê algo 

aparentemente correspondente, ao determinar que não será promovido o juiz que 

injustificadamente retiver autos em seu poder além do prazo legal. 

 Em suma, o direito a razoável duração do processo penal é um capítulo a ser 

escrito no processo penal brasileiro e que merece uma maior prioridade por parte 

das comissões de reforma do CPP, o que, lamentavelmente, não tem acontecido. A 

necessidade de definição clara do prazo máximo de duração das prisões cautelares 

e também do próprio processo penal é fundamental para o avançar social. 

 Concluindo, para reafirmar a real pena processual que encerra a demora 

indevida, recordemos de Einstein, na clássica explicação que deu sobre a 

relatividade à sua empregada: “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 
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minuto lhe parecerá mais comprido que uma hora. Isso é relatividade”. Esse é o 

tempo no processo penal: tempo sentado na chapa quente do fogão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como já elevado, a razoável duração do processo penal é garantia de direitos 

em nosso ordenamento, dependendo este para sua efetivação e promoção da 

criação de legislação ordinária, objetivando no âmbito judicial a criação de prazos 

processuais que sejam respeitados pelos operadores do direito. Já no âmbito 

administrativo, devemos buscar a criação de sanções capazes de evitar às dilações 

indevidas do processo penal, vez que a falta de sanções ocasiona a morosidade no 

feito. 

 O princípio da duração razoável do processo penal, é um direito do cidadão e 

dever do Estado-Juiz. Não devendo-se utilizar de argumentos genéricos como a 

garantia da ordem pública, para embasar as prisões preventivas e cautelares, sem 

ao menos se debruçar no caso e se vislumbra a possibilidade de aplicação de 

medidas cautelares diversas da prisão. Tendo em vista, que conforme abordado no 

presente estudo, a propositura de uma investigação ou de uma ação penal mexe 

com a vida do acusado/réu em todas as suas dimensões, de modo que este tem o 

direito de ser julgado em um tempo razoável, e possa neste período exercer o 

contraditório e a ampla defesa. 

 De outro lado, se faz necessário considerar que compete ao Estado-juiz dar 

uma resposta a vítima do delito que teve seu bem jurídico violado e a própria 

sociedade que anseia por ver as normas de convívio social reafirmadas através da 

punição dos criminosos. Todavia, o ato punitivo deve ser baseado na correta e justa 

aplicação do direito penal, para que a pena imposta não ultrapasse os limites fixados 

em lei. 

 O Estado atrai para si, centralizando o poder de punir, bem como quando no 

final do século XII vem de forma definitiva o sistema penal onde se tem como 

característica a verticalização do poder punitivo, é retirado das partes o direito da 

vingança na resolução dos conflitos. Contudo, na história, quando o Estado foi 

incapaz de prestar a tutela jurídica, renasceu a vingança privada. Isso por que há a 

expectativa por parte da sociedade, e mormente da vítima ou a quem possa 

interessar, que haja por quem detém o jus puniendi o seu exercício. Muitos esperam 
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que haja alguma sanção contra o criminoso, buscando justamente o caráter 

retributivo da pena. Todos esperam uma resposta ao Estado às infrações penais, 

seja por expiação visando à exemplaridade, seja pelo status que o Estado assume o 

jus puniendi, retirando das mãos das mãos dos particulares a vingança privada. 

Nesse vertente, diante da incapacidade de conclusão satisfatória em tempo 

hábil, sem que antes tenha perecido o direito de exercer o jus puniendi, traz a 

impunidade como ponto central da discussão. Sobre a prescrição ser sinônimo de 

impunidade na Justiça brasileira, seria complicada a discussão a respeito, porque 

esse entendimento é uníssono na jurisprudência e na doutrina pátria. Falar sobre 

isso seria mera redundância. Ocorre que, para se aprimorar a maneira tão comum e 

reiterada de extinção da punibilidade com a incidência do mencionado instituto, 

diversas são as soluções apontadas, contudo, pouco se fala na análise dos prazos 

prescricionais trazidos pela legislação em vigor. Ao Poder Judiciário compete reunir 

os maiores esforços para dar uma contrapartida ao caso posto sob sua jurisdição, 

todavia, compete ao Estado, de maneira ampla, alcançar esse fim colimado, 

devendo o Poder Legislativo promover instrumentos para o que Judiciário tenha 

capacidade de cumprir essa demanda. 

Neste caso em que a prescrição se mostrava recorrente, fato este que fez 

com que em 2010 o menor prazo prescricional sofresse aumento através de 

alteração legislativa, para crimes cuja pena máxima cominada seja até 01 (um) ano, 

de 02 (dois) anos para 03 (três). Conquanto muito criticada por parte da doutrina, a 

medida se mostrava necessária diante da ocorrência de tantas ações sem uma 

resposta pelo Estado, diante da sua incapacidade de julgar os processos antes de 

decorrer o prazo prescricional. Diversos são os modos que ensejam na ocorrência 

da prescrição, para o crime de ameaça, a pena, conforme o artigo 147 do Código 

Penal, seria de 06 (seis) meses e, cotejando com os prazos prescricionais 

estabelecidos no artigo 109 do mesmo diploma, o prazo para que o Estado julgue o 

feito será de 03 (três) anos, contados entre uma das causas interruptivas da 

prescrição, previstas no artigo 117 do Código Penal. Lembra-se, ainda, que tal prazo 

será reduzido pela metade, caso o acusado seja, na data dos fatos, menor de 21 

(vinte e um) anos, ou maior de 70 (setenta) na data da sentença. Ou seja, o Estado 

teria no caso em tela 01 (um) ano e 06 (seis) meses para julgar o feito, ou da data 

do fato, durante a fase investigatória, até o recebimento da denúncia, o mesmo 
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prazo. Deve ser lembrado que em muitos casos, em primeira instância, a pauta de 

audiências superaria o próprio prazo prescricional. Como consequência, o crime já 

estaria prescrito antes mesmo de as partes serem ouvidas. 

Com a informação dada pelo Conselho Nacional de Justiça, que o prazo 

médio de julgamento de ações criminais, na fase de conhecimento, em todo território 

brasileiro, é de 03 (três) anos e 01 (um) mês, com fulcro nessa estatística, se 

analisarmos, o prazo prescricional de crimes como ameaça, previsto no artigo 147 

do Código Penal, cuja pena máxima é de 06 (seis) meses, o Judiciário brasileiro 

deixaria prescrever, em tese, todos os crimes de ameaça, pela prescrição abstrata, 

ou seja, pelo máximo da pena cominada, quando cotejada com o artigo 109 do 

mesmo diploma. Isso valeria para qualquer crime cuja pena máxima seja inferior a 

01 (um) ano, como os crimes de violação de correspondência, sonegação ou 

destruição de correspondência, violação de domicílio, injúria, entre outros. 

A situação se agrava quando o sentenciado é condenado ao mínimo 

cominado ao tipo penal, em crimes como lesão corporal em situação de violência 

doméstica, previsto no §9° do artigo 129 do Código Penal, cuja pena mínima é de 03 

(três) meses de detenção, e lhes são favoráveis os critérios do artigo 59 do Código 

Penal, bem como não havendo agravantes ou causas de aumento da pena, o 

magistrado não terá outra escolha, senão declarar extinta a punibilidade do agente 

ante a prescrição em concreto, considerando a fixação da pena na sentença e o 

tempo médio de julgamento pela Justiça brasileira. Ainda, caso o sentenciado seja 

menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, ou maior de 70 anos na data da 

sentença, a prescrição se torna inexorável para a maioria dos crimes. 

É justamente nesse quadro caótico que o juiz, em primeira instância, tem 

reconhecido a prescrição virtual da pena, pois se torna inútil a continuidade da 

persecução penal, quando já se sabe exatamente o fim que terá a “prestação” 

jurisdicional. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha vedado tal prática, 

inclusive sumulado tal proibição, por não se tratar, obviamente, de súmula 

vinculante, os magistrados acabam por decretar a extinção da punibilidade pela 

prescrição virtual, e afastando a súmula 438 do STJ. 

Esse quadro em que se encontra a Justiça brasileira certamente remete a 

uma análise crítica sobre a insuficiência dos prazos prescricionais, devendo ser 

trazida à baila a possibilidade do aumento de certos prazos prescricionais contidos 
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no artigo 109 do Código Penal. Embora os prazos prescricionais maiores previstos 

no diploma penal estejam em consonância com os demais diplomas estrangeiros, a 

título de comparação com os Códigos Penais alemão e italiano, os prazos 

prescricionais menores do Código Penal brasileiro encontram-se aquém dos 

referidos diplomas. Se, conforme já trazido, o prazo médio de julgamento em 

primeira instância no Brasil é de 03 (três) anos e 01 (um) mês, não parece palatável 

que o prazo prescricional da pena em concreto para crimes não superiores a 01 

(um) ano seja tão somente de 03 (três) anos. Não se procura, aqui, buscar adequar 

os prazos da legislação à lentidão da Justiça, mas reconhecer que prazos como 03 

(três) ou 04 (quatro) anos não são suficientes para se chegar a uma resposta 

jurisdicional. Ainda, se com muito esforço chegar a uma sentença, estar sujeita a ser 

injusta, devido a uma irreflexão, pois não haveria nada pior que uma injustiça célere. 

É o que Alexandre Morais da Rosa chama de “Mcdonaldização” do processo penal, 

onde sentenças são prolatadas no estilo “peça pelo número”, não há uma análise 

justa de todo um processo quando se busca tão somente a celeridade, a fim de se 

evitar a prescrição. 

Tarefa árdua seria definir um prazo prescricional que se ajustasse à realidade 

do Poder Judiciário pátrio, sem ferir o princípio da duração razoável do processo e 

da presunção de inocência. Talvez fosse necessário recorrer aos Códigos Penais 

italiano e alemão, que tem como menor prazo prescricional o de 05 (cinco) anos 

para crimes que tenham pena de prisão. Tal possibilidade vai de encontro com a 

proposta de Henrique Garcia Pons, em que o limitaria a duração razoável do 

processo, quando em matéria penal, sem complexidade e comportamento indevido 

do réu, em 05 (cinco) anos, escudando-se nas jurisprudências do TEDH e do 

Tribunal Constitucional da Espanha. 

Certamente, tal medida auxiliaria a evitar a extinção da punibilidade pelo 

decurso do tempo, ante a incapacidade do Estado em julgar no lapso previsto na 

legislação. Contudo, procurar a solução tão somente em aumentar os prazos 

prescricionais, sem tentar solucionar o problema procurando a razão que leva a 

demora nos julgamentos das ações penais, sem trazer ferramentas para julgar os 

processos de forma mais célere, seria o mesmo que o louco procurar suas chaves 

embaixo do poste, sob a justificativa de que lá tem mais luz. 



  27

REFERÊNCIAS  

ALMEIDA JUNIOR, Antonio Ferreira; COSTA JUNIOR, João Baptista. Lições de 
Medicina Legal. São Paulo: Nacional, 1996. 

ALVES, Ivanildo Ferreira. Crimes contra a vida. Belém: UNAMA, 1999. 

BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das Penas. São Paulo: Edipro, 2017. 

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Vol 2: parte especial: arts. 121 a 212. 
14. ed. Niterói: Impetus, 2017. 

BRASIL, Código Penal, Decreto-lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940. 
Disponível em Acesso em 20 de out 2018. 
Acesso em 10 out 2018. 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 4. ed. atualizada. São 
Paulo: Saraiva, 2007 

CROCE, Delton. Manual de Medicina Legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 4. ed. São Paulo: Impetus, 2010. 
  
LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade Constitucional. 
9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

MARQUES, Jader. Tribunal do Juri, considerações criticas à Lei 11.689/08 de 
acordo com as leis 11.690/08 e 11.719/08. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2009. 

MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11. ed. revista, atualizada 
e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Vol 1: parte geral: arts. 01 a 120. 14. 
ed. Niterói: Impetus, 2017. 

PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Vol 2: parte especial: 
arts. 121 a 183. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 

PIERANGELI, José Henrique (orgs). Códigos Penais do Brasil: evolução 
histórica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. 

PINTO, Márcio Morena. Os tipos de pesquisa científica no Direito: a pesquisa 
quanto aos seus objetivos. 2014. 
Disponível em: https://marciomorena.jusbrasil.com.br/artigos/142138561/os-tipos-de-
pesquisa-cientifica-no-direito-a-pesquisa-quanto-aos-seus-objetivos 
Acesso em 04 de nov 2017. 



  28

SILVA, Ivan Luís Marques da. A Reforma Processual Penal de 2008: Lei 
11.719/2008, procedimentos penais: Lei 11.690/2008, provas: Lei 11.689/2008, 
júri: comentadas artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 

SOUZA, Michele Faria de. O procedimento dos juizados especiais cíveis e 
efetividade do processo. In: TAVARES, Fernando Horta (Coord.). Urgências de 
tutela. Curitiba: Juruá, 2007. 

THEODORO JUNIOR, Humberto. Direito Fundamental à Duração Razoável do 
Processo. Revista Magister de Direito Civil e Processo Civil, Porto Alegre, v.29, 
mar./abr.2009. 

ZANFERDINI, Flávia de Almeida Montingelli. Prazo razoável: direito à prestação 
jurisdicional sem dilações indevidas. Revista Síntese de Direito Civil e Processual 
Civil. Porto Alegre, v. 4, n. 22, mar/abr 2003, p. 14-29. 

ZARIF, Cláudio Cintra. Da necessidade de repensar o processo para que ele seja 
realmente efetivo. In: FUX, Luiz et al (Coord.). Processo e Constituição: estudos em 
homenagem ao Professor José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006. 

GIACOMOLLI, Nereu. O devido processo penal: abordagem conforme a 
Constituição Federal. São Paulo: Atlas. 

LOPES JR, Aury.  Direito a Duração Razoável do Processo tem sido ignorada no 
País. 2014.  

NICOLITT, André. Manual de Processo Penal, 5. ed. São Paulo: RT. 

NICOLITT, André. A duração razoável do processo, 2. ed., São Paulo: RT 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O Controle Jurisdicional Da Convencionalidade 
Das Leis. São Paulo, 3. ed. rev., at. e ampl., Revista dos Tribunais. 

RANGEL, Paulo. Tribunal do Júri, Visão Linguística, Histórica, Social e Jurídica, 
5. ed. São Paulo: Atlas.


