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      “E aqueles que foram vistos dançando foram  

      julgados insanos por aqueles que não podiam 
escutar a música.” 

Friedrich Nietzsche 

 



 

RESUMO 
 

 

O presente artigo faz uma análise crítica quanto à figura do Juiz de Garantias, que foi 

projetado pela Lei nº 13.964/2019, cognominada de “pacote anticrime”, figura judicial 

responsável pelo controle da legalidade dos atos de investigação criminal. Com o 

advento da lei, surgiram ações constitucionais buscando o reconhecimento da 

incompatibilidade do instituto com a ordem jurídica brasileira. Tendo, assim, a 

suspensão da sua eficácia com a  decisão liminar do Ministro Luiz Fux, adiando sua 

implementação. Dessa forma, o instituto se encontra suspenso por decisão na Medida 

Cautelar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.298, 6.299, 6.300, 6.305. O 

estudo, portanto, debruça-se sobre os argumentos autorizadores da 

constitucionalidade do juiz das garantias, em consonância com o pacto federativo e a 

garantia do juiz natural e imparcial. O juiz das garantias passa a ser o responsável 

pelo controle da legalidade dentro do inquérito policial, ou seja, dentro do 1º grau de 

jurisdição haverá dois magistrados, um para a fase da investigação e outro para 

instrução e julgamento. Dessa forma, o objetivo da pesquisa é analisar a suspensão 

do instituto do Juiz de Garantia de maneira a mostrar a necessidade da implementação 

dessa figura no ordenamento processual penal brasileiro. Dessa maneira, a pesquisa 

também traz posicionamentos favoráveis e desfavoráveis sobre a existência do juiz 

de garantia. Quanto ao aspecto metodológico, o trabalho baseia-se numa pesquisa 

bibliográfica, de revisão de texto, ao mesmo tempo em que se insurgem considerações 

subjetivas do pesquisador com relação ao juiz de garantia. O estudo, portanto, 

debruça-se sobre os argumentos autorizadores da constitucionalidade do juiz das 

garantias, em consonância com o pacto federativo e a garantia do juiz natural e 

imparcial. 

 

 

 

Palavras-chave: Juiz de Garantia; Reforma processual penal; Suspensão; Juiz 

natural e imparcial.  

 

 



 

ABSTRACT 
 

This article makes a critical analysis of the figure of the Guarantees Judge, which was 

designed by Law No. 13.964/2019, known as the “anti-crime package”, a judicial figure 

responsible for controlling the legality of criminal investigation acts. With the advent of 

the law, constitutional actions emerged seeking recognition of the institute's 

incompatibility with the Brazilian legal system. Thereby, the suspension of its 

effectiveness with the injunction decision of Minister Luiz Fux, postponing its 

implementation. Thus, the institute is suspended by decision in the Provisional 

Measure in Direct Actions of Unconstitutionality No. 6.298, 6.299, 6.300, 6.305. The 

study, therefore, focuses on the authorizing arguments of the constitutionality of the 

judge of guarantees, in line with the federative pact and the guarantee of the natural 

and impartial judge. The judge of guarantees becomes responsible for the control of 

legality within the police investigation, it means that within the 1st degree of jurisdiction 

there will be two magistrates, one for the investigation phase and the other for 

instruction and judgment. The objective of the research is to analyze the suspension 

of the Juiz de Garantia institute in order to show the need to implement this figure in 

the Brazilian criminal procedural system. The research also brings favorable and 

unfavorable positions on the existence of the guarantee judge. As for the 

methodological aspect, the work is based on a bibliographical research, of text revision, 

at the same time that subjective considerations of the researcher are raised in relation 

to the guarantee judge. The study, therefore, focuses on the authorizing arguments of 

the constitutionality of the judge of guarantees, in line with the federative pact and the 

guarantee of the natural and impartial judge. 

 

Keywords: Guarantee Judge; Criminal procedural reform; Suspension; Natural and 

imparcial judge. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em tempos recentes, muito se discute a respeito da contaminação subjetiva do 

magistrado que participa da fase de investigação e posteriormente julga o caso com 

base nas provas recolhidas nessa mesma fase preliminar. Nesse sentido, com base 

na opinião pública e de estudiosos da área, iniciou-se uma discussão quanto uma 

reforma do sistema processual penal brasileiro, objetivando o alcance de uma maior 

segurança jurídica.  

Com fulcro em aperfeiçoar a legislação penal e processual penal pátria, em 

2019 surgiu no cenário jurídico uma possível solução para resolver tal problemática 

seria a atribuição de um juiz com atuação específica para a fase preliminar, o qual não 

teria contato com a fase posterior do processo – essa seria a figura e atribuição do 

assim chamado Juiz das Garantias, cuja finalidade é trazer um garantidor da eficácia 

do sistema de direitos e garantias fundamentais do acusado.  

Apenas três dias após a promulgação da lei 13.964/19, a Associação dos 

Magistrados Brasileiros (AMB) e a Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE) 

ajuizaram uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal 

impugnando o instituto do juiz de garantias. Arguiram a inconstitucionalidade do art. 

3º da lei 13964, que acrescentou os artigos 3º-A a 3º-F ao Código de Processo Penal, 

bem como de seu art. 20, que fixava o prazo de 30 dias de vacatio legis. Em 

03.02.2020, o Ministro Luiz Fux deferiu monocraticamente a suspensão liminar das 

regras relacionadas com o juiz de garantias, adiando sua implementação. Portanto, o 

instituto se encontra suspenso por decisão na Medida Cautelar nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade nº 6.298, 6.299, 6.300, 6.305.  

O presente artigo possui como objetivo central a análise crítica à figura do juiz 

das garantias como fundamental ferramenta de seguridade para a imparcialidade no 

processo penal e para a proteção dos fundamentos do ordenamento jurídico pátrio. 

Dessa forma, explicitando os motivos pelos quais, na concepção do autor, o instituto 

de fato aperfeiçoa o sistema processual penal brasileiro, na medida em que concretiza 

o princípio acusatório e reforça a regra de que a prova relevante na formação da 

convicção do juiz deve ser produzida em contraditório judicial.  

Dessa forma, será feito um breve estudo sobre o processo penal para a 
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averiguação das consequências da atuação do juiz das garantias no que se relaciona 

à seguridade da imparcialidade na fase de instrução e julgamento. A principal 

preocupação é que o abandono do juiz das garantias possa trazer retrocesso ao 

progresso democrático do processo penal brasileiro.  

Para a realização da pesquisa foi feita uma revisão de literatura, constituído de 

estudo bibliográfico, realizada por meio de leituras das leis, da Constituição Federal, 

de revistas jurídicas, de livros e artigos vinculados à análise expositiva do juiz de 

garantias e de outras doutrinas disponíveis relacionadas ao tema. Dessa maneira, a 

primeira parte do trabalho apresenta os motivos para a escolha do tema e uma análise 

geral sobre o instituto do juiz das garantias e sua aplicabilidade; em seguida, a 

segunda parte aborda o tema relacionado ao ordenamento jurídico brasileiro, 

analisando a suspensão pelo Supremo Tribunal Federal e o modelo processual 

acusatório vigente; em seu terceiro e último capítulo, o trabalha-se as divergências 

acerca da implementação do instituto frente a mentalidade inquisitória do sistema 

processual penal brasileiro e a teoria da dissonância cognitiva dos magistrados. 

Nesse sentido, a seleção de material que compõe a pesquisa se realizou por 

meio de buscas feitas em bases de dados, tais como Scielo, Google, dentre outros, 

entre os dias 15 de março e 10 de setembro de 2021. Desse modo, buscando-se o 

alcance do objetivo proposto neste projeto, almejando-se assim a satisfação dos 

objetivos propostos dentro do recorte sobre o tema que aqui se lança a analisar. 
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1. DO JUIZ DAS GARANTIAS 

 
 

1.1 A ESCOLHA DO TEMA 

 

 

Comum em países como Itália, Estados Unidos e México, o juiz das garantias 

deve ser definido como o magistrado que atuará exclusivamente na fase de 

investigação criminal, de maneira a determinar as medidas protegidas pela cláusula 

de reserva de jurisdição1, com o objetivo de tutelar os direitos fundamentais do 

indivíduo. 

Ocorre, que em razão do Código de Processo Penal ter sido escrito na época 

do Estado Novo, ainda se tem alguns resquícios do sistema inquisitorial da época 

(LIMA, 2020), podendo-se ficar evidente em relação ao mesmo juiz que irá proferir a 

sentença, está acompanhando toda fase inquisitorial, além da: 

 

[…] prática de atos de caráter probatório ou persecutório por parte do juiz, 

como, por exemplo, a possibilidade de o juiz decretar a prisão preventiva de 

ofício (art. 311); a decretação, de ofício, da busca e apreensão (art. 242); a 

iniciativa probatória a cargo do juiz (art. 156); a condenação do réu sem 

pedido do Ministério Público, pois isso viola também o Princípio da Correlação 

(art. 385); e vários outros dispositivos do CPP que atribuem ao juiz um 

ativismo tipicamente inquisitivo. (JÚNIOR, 2016, p. 27). 

 

Dessa forma, o advento do Juiz de Garantias surge como um fator redutor do 

sistema inquisitorial implícito que permanece no Código de Processo Penal Brasileiro, 

pois relativiza a indubitável influência que o magistrado que profere a sentença tem 

do inquérito policial. Além disso, é necessário mencionar que sem tal juiz, o princípio 

da imparcialidade fica exposto a sua degradação, pois se tem a atuação jurisdicional 

do juízo que proferirá a sentença desde a fase em que em regra não se admite o 

contraditório e ampla defesa. 

Sendo assim, evidencia-se que a instituição do Juiz de Garantias traz grande 

importância para concretizar os pilares do Estado Democrático de Direito inerentes a 

                                                
1 Como exemplo é possível citar prisões cautelares, busca e apreensão domiciliar, interceptação 
telefônica etc. 
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persecução penal, conforme a Constituição Federal: 

 

art. 5°, inciso I: todos são iguais perante a lei, em direitos e obrigações. 
inciso II: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei 
inciso LIV: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal 
inciso LV: aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os 
meios e recursos a ela inerentes, pois garante a ampla defesa do acusado. 
inciso LIII: Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 
competente.2 
inciso LVII: Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória3     

 

Portanto, torna-se de notória relevância acadêmica se fomentar uma análise 

crítica acerca da inclusão do instituto Juiz das Garantias no ordenamento jurídico 

brasileiro, e posterior suspensão de sua aplicabilidade.  

A  multidisciplinaridade  do  tema  é  razão  de  destaque  nesta  perspectiva.  

Ao analisar o sistema processual penal brasileiro, certo é que a doutrina jurídica 

constitucional e, ainda, a Teoria Geral do Processo Penal passarão por profundas 

alterações. A atualidade do tema faz com que se torne fonte de estudos substanciosos 

acerca da natureza jurídica do instituto, seus limites e atribuições. Nesse sentido, 

diversos argumentos são formados para acerca da criação do instituto do juiz das 

garantias no ordenamento jurídico brasileiro. Sendo a relevância do tema em questão. 

 
 

 1.2.  ASPECTOS GERAIS 

            

 

Não é surpresa que o Estado Brasileiro é intitulado como Estado Democrático 

de Direito. Isso se dá pelo fato de o mesmo ter Constituição formulada por meio de 

representantes eleitos democraticamente pelo voto periódico do povo, que limita o 

poder de atuação do Estado, a fim de evitar eventuais arbítrios pelo ente estatal. 

Sendo assim, almejando tal objetivo, o ente estatal editou regras e princípios que 

norteiam a atuação do Estado representado na pessoa dos seus agentes, os quais, 

                                                
2 A garantia de ser ter um juiz imparcial, técnico, competente para resolver os conflitos demandados no 
Poder Judiciário, evitando assim o que ocorra nulla pena sine judice. 
3 Todas os dispositivos legais mencionados neste tópico foram extraídos do site do Palácio do Planalto 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm) 
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caso observados, trazem aos subordinados às leis maiores garantias que essas serão 

aplicadas de maneira correta. 

A partir disso, a fim de aprimorar a legislação já disposta, o legislador trouxe 

a novidade do Juiz de Garantias no ano de 2019, e no dia 23 de janeiro de 2020, 

entrou em vigor a Lei nº 13.964/2019, apelidada de “pacote anti-crime", a qual, entre 

outras modificações à legislação penal e processual penal, introduziu o juiz das 

garantias. Este, por sua vez, tem como principal função o monitoramento do devido 

respeito aos direitos e garantias fundamentais do suspeito ou indiciado, na primeira 

fase de persecução penal, de forma a não prejudicar, também, o direito do Estado de 

investigação do fato delituoso e apuração de sua autoria, almejando, assim, a devida 

aplicação da norma penal violada (GOMES, 2020). 

Nesse sentido, com o objetivo de regulamentar a atuação da figura do juiz das 

garantias, foram inseridos no Código de Processo Penal (CPP) os artigos 3º-A a 3º-F, 

cuja função seria a regulamentação da atuação desse magistrado. 

O artigo 3º-A acaba por regular o CPP à ordem constitucional de 1988, 

fazendo opção expressa pelo sistema processual acusatório (artigo 129, inciso I e VIII, 

da Constituição Federal) e corroborado pelos direitos ao devido processo legal, à 

ampla defesa e ao contraditório (artigo 5º, incisos LIV e LV). Dessa maneira, a lei 

acaba por reafirmar uma incontestabilidade na perspectiva constitucional e da 

proteção internacional de direitos humanos, a aplicação de uma separação rígida 

entre as circunstâncias acusatórias e do julgamento.  

A partir disso, verificam-se consequências práticas diretas, sendo duas delas 

de relevante significado constitucional. De início, a impossibilidade de o mesmo 

magistrado exercer um papel ativo na fase de investigação e na fase de acusação, de 

modo a preservar sua neutralidade para eventual julgamento das acusações. Dessa 

maneira, evidencia-se que o objetivo dessa medida é evitar, ou minimizar, o risco de 

que sejam formadas concepções prévias em qualquer sentido. Logo em seguida, é 

notória a busca pela paridade de armas pelo sistema acusatório, no sentido de que as 

partes se encontrem dissociadas e, ao mesmo tempo, equidistantes do Estado-juiz.  

Nesse viés, temos apenas a reafirmação de princípios básicos do direito 

constitucional sendo aplicados no processo penal, como a imparcialidade do Juiz. O 

magistrado deve ser inerte, de modo que caiba à defesa e à acusação o ônus do 

desenvolvimento de argumentos à luz do material probatório disponível. Com isso, 

afasta-se a dinâmica inquisitorial na qual se confunde a figura do juiz com a de um 
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acusador, direcionando a sentença, quase sempre, no sentido de um juízo 

condenatório. 

A competência do juiz das garantias compreende todas as infrações penais, 

exceto as infrações de menor potencial ofensivo, e perfaz-se com o recebimento da 

denúncia ou queixa. A partir de tal momento, todos os conteúdos irresolutos passam 

a ser decididos pelo juiz da instrução e julgamento. 

A imparcialidade do juiz da instrução e julgamento é assegurada pela 

separação dos autos relativos à investigação e ao processo, com exceção aos 

documentos relacionados às provas irrepetíveis medidas de obtenção de provas ou 

de antecipação de provas, que deverão ser remetidos em apartado, nessa 

perspectiva, as decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da 

instrução e seu julgamento. Nesse sentido disciplina o artigo Art. 3º-C: 

 

Art. 3º-C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações 
penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento 
da denúncia ou queixa na forma do art. 399 deste Código. (Incluído pela Lei 
nº 13.964, de 2019) 
 § 1º Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas 
pelo juiz da instrução e julgamento. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
 § 2º As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da 
instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou queixa, 
deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
§ 3º Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias 
ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério 
Público e da defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados 
ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às 
provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de 
provas, que deverão ser remetidos para apensamento em apartado. (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019) 
§ 4º Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na 

secretaria do juízo das garantias. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 

À vista disso, a figura do juiz das garantias mostra-se um elemento essencial 

para uma preservação jurisdicional efetivamente neutra e empenhada no alcance do 

equilíbrio das partes ao longo da persecução penal, de maneira a separar as 

atribuições funcionais deste com relação aos magistrados que atuam na parte 

processual em si.  

Nesse contexto, Mendes (2013, p. 11) ao abordar o tema da competência 

funcional, afirma que “há de se intervir no processo pelo menos dois juízes, um para 

a fase de investigação e outro para a fase de julgamento, sem o que restaria 

prejudicada a garantia da independência judicial”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
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Portanto, temos que o juiz das garantias vai cuidar das decisões durante o 

processo de investigação, antes, portanto, do julgamento. Nessa fase, por exemplo, 

pode ocorrer a decretação de prisão preventiva, expedição de mandado de busca e 

apreensão, interceptação telefônica, quebra de sigilos fiscal, bancário e outras 

questões relacionadas à obtenção de provas. Tudo isso precisa de autorização do 

Judiciário para ser feito (GONÇALVES, 2020, p. 01). 

Dessa maneira, corresponde ao fato de que um juiz ficará exclusivamente 

encarregado por ser o garantidor dos direitos fundamentais na fase investigatória da 

persecução penal, de modo a ser responsável  pelo controle de legalidade da 

investigação criminal e da salvaguarda dos direitos individuais e consequentemente a 

isso, ficará impedido de atuar, no mesmo caso, na fase do processo judicial. Sendo 

esta, competência do juiz da instrução e julgamento, a atuação após o recebimento 

da peça acusatória e, pelo menos em tese, até o trânsito em julgado de eventual 

sentença condenatória ou absolutória. 

É o que preconiza o novo art. 3º-B do Código Penal: 

 

O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação 
criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido 
reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. 

 

A presente lei estabelece uma lista de 18 situações em que o juiz de garantias 

vai atuar, que são: 

 

Receber a comunicação imediata da prisão de um suspeito; 
Receber o auto da prisão em flagrante para verificar foram cumpridos os 
Requisitos previstos em lei para a prisão; 
Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este 
seja conduzido à sua presença, a qualquer tempo; 
Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal; 
Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar; 
Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, substituí-las ou 
revogá-las; 
Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas 
consideradas urgentes e não-repetíveis (provas que não podem ser 
produzidas novamente, como um exame de corpo de delito); 
Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso; 
Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver 
fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento; 
Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o 
andamento da investigação; 
Decidir sobre os requerimentos de: pedidos de quebra de sigilo bancário, 
fiscal e telefônico de investigados; mandados de busca e apreensão para 
alvos de apuração; acesso a informações sigilosas; 
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Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia; 
Determinar a instauração de incidente de insanidade mental (instaurado 
sempre que houver dúvida sobre a saúde mental do acusado e para verificar 
se, à época dos atos, ele era ou não inimputável); 
Decidir sobre o recebimento da denúncia do Ministério Público ou queixa de 
vítimas; 
Permitir ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos 
informativos e provas produzidos na investigação criminal; 
Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a 
produção da perícia; 
Decidir sobre a homologação de acordo de não-persecução penal ou os de 

colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação; 

(BRASIL, 2019) 

 

Em outras palavras, trata-se de magistrado com atuação no âmbito criminal 

em fase exclusivamente pré-processual. Segundo o autor Renato Brasileiro: 

 

Consiste, pois, na outorga exclusiva, a um determinado órgão jurisdicional, 
da competência para o exercício da função de garantidor dos direitos 
fundamentais na fase investigatória da persecução penal, o qual ficará, na 
sequência, impedido de funcionar no processo judicial desse mesmo caso 
penal. (BRASILEIRO, 2020,p. 114) 

 

Nesse viés, almeja-se exaurir as chances de contaminação subjetiva do juiz 

da causa, de modo a potencializar a imparcialidade. Ao contrário do que ocorre agora, 

onde qualquer ato decisório pelo juiz na fase investigatória o torna prevento para 

prosseguir no feito até o julgamento final. 

Nesse sentido, preleciona Renato Brasileiro:  

 

A inovação introduzida pela Lei n. 13.964/2019 guarda relação, portanto, com 
o reconhecimento explícito, por parte da legislação processual penal, do 
entendimento de que não há condições mínimas de imparcialidade num 
processo penal que autoriza que o mesmo julgador que interveio na fase 
investigatória tenha competência, mais adiante, para apreciar o mérito da 
imputação, condenando ou absolvendo o acusado. Ou seja, diante de 
possíveis prejuízos causados à imparcialidade do magistrado decorrentes do 
contato que teve com os elementos informativos produzidos na investigação 
preliminar, e as tomadas de decisões que teve que fazer, decretando, por 
exemplo, medidas cautelares pessoais, o que se está a buscar com a nova 
figura do juiz das garantias é o seu afastamento definitivo da fase processual, 
preservando-se, assim, sua imparcialidade para o julgamento do feito sem 
quaisquer pré-julgamentos, para que possa, enfim, adentrar o julgamento do 
feito sem amarras que possam comprometer sua imparcialidade, deixando de 
ser, assim, um terceiro involuntariamente manipulado no processo.  Trata-se, 
pois, de uma verdadeira espécie de blindagem da garantia da 
imparcialidade.(LIMA, 2020, p. 115) 

 

Como preleciona Aury Lopes Jr. (JUNIOR, 2018, p. 58), “a garantia da 



18 
 

jurisdição significa muito mais do que apenas ‘ter um juiz’, exige ter um juiz imparcial, 

natural e comprometido com a máxima eficácia da própria Constituição”. Dessa forma, 

a atuação do juiz no processo penal deve primar pela garantia dos direitos 

fundamentais assegurados ao réu. 

É imperioso ressaltar a diferença entre o instituto do Juiz das Garantias e o 

Juiz da Instrução. Em vista disso, enquanto o Juiz das Garantias “apenas se limita às 

hipóteses referentes à prisão provisória do réu na fase procedimental, bem como a 

decisão sobre os meios de prova que dependem de decisão judicial” (MONTENEGRO, 

2020, p. 02). Enquanto isso o juiz de instrução notifica, entre outros, o indiciado para 

se pronunciar, podendo essas pessoas requerem o prosseguimento com a abertura 

do juízo de instrução, podendo as partes contestarem a acusação, requerem provas4, 

sendo que no final, o juiz da instrução ao invés de proferir uma decisão condenatória 

ou absolutória, simplesmente admite ou não a acusação (MONTENEGRO, 2020). 

De acordo com Montenegro (2020), muito embora seja esse magistrado que 

irá decidir sobre o recebimento ou não da denúncia e uma vez proferido o decisum de 

delibação da acusação os autos que compõem as matérias de competência do Juiz 

das Garantias ficarão acautelados na secretaria deste juízo, à disposição do ministério 

público e da defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz 

da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, 

medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser 

remetidos para apensamento em apartado. Desse modo, diferentemente dos países 

que adotam o sistema do juiz de instrução, o juiz das garantias do Brasil, não 

procederá ao interrogatório do acusado, não ouvirá testemunhas, etc. 

(MONTENEGRO, 2020). 

Por conseguinte, observa-se que a intenção do legislador, foi afastar 

completamente o juiz da instrução e julgamento, dos autos que compõem as matérias 

de competência do juiz das garantias, os quais ficarão acautelados na secretaria deste 

juízo (RITTER; LOPES JR., 2020). 

Além disso, a atuação do Juiz das Garantias, pela Lei nº 13.964, engloba 

todas as infrações penais, com exceção dos crimes considerados de menor potencial 

ofensivo, os quais possuem penas de até dois anos, e as contravenções penais. 

Tendo sua atuação encerrada com o recebimento da proposta de ação penal 

                                                
4 As partes podem requerer provas como por exemplo oitiva de testemunhas, provas periciais, 
documentais, interrogatório do indiciado, etc. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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(denúncia ou queixa). Momento em que outro magistrado entrará em atuação para 

julgar o processo entre o fim da ação penal e a sentença. 

 
 

1.3. DA APLICABILIDADE DO JUIZ DAS GARANTIAS 
 

 

Historicamente, o instituto do Juiz das garantias não é novo. Já é encontrado 

em diversas outras normativas jurídicas. Dessa forma, há no mundo precedente 

importantes cortes estrangeiras, pode-se citar a italiana e espanhola, e internacionais, 

como por exemplo o Tribunal Europeu de Direitos Humanos – TEDH em torno da 

necessária imparcialidade judicial que o instituto aborda. Sendo assim, diversos 

códigos de processo penal ao redor do mundo têm regras expressas no sentido de 

haver uma separação entre os órgãos jurisdicionais de controle da investigação 

preliminar e de julgamento do caso penal com vistas à máxima imparcialidade 

possível. 

Como exposto anteriormente, o instituto do Juiz das Garantias encontra-se 

suspenso de maneira indeterminada, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Por 

outro lado, verifica-se a importância deste no ordenamento jurídico nacional, no 

sentido de se caracterizar um avanço na linha de evolução compromissária 

democrática do país. Como bem esclarece Machado (2020, p.03) “trata-se, sem 

qualquer exagero, de uma verdadeira revolução política no campo do processo penal 

em direção a um paradigma de maior compromisso democrático”. 

Há a necessidade da preservação da originalidade cognitiva do juiz. Dessa 

forma, fica claro que isso só se torna possível com a atuação dúplice de juízes distintos 

em cada fase. 

 Para isso, o magistrado da fase pré-processual é responsável por fazer com 

que o julgador do caso conheça os fatos livre de pré-conceitos formados pela versão 

unilateral e tendenciosa do inquérito policial. Caso isso não ocorra, o contraditório, 

como um corolário do princípio do devido processo legal, de maneira a considerar que 

todo acusado terá o direito de resposta contra a acusação que lhe foi feita, utilizando, 

para tanto, todos os meios de defesa admitidos em direito, se torna uma mera fantasia 

no processo penal brasileiro, uma vez que, o modelo inquisitório se faz presente no 

momento em que o juiz se contamina no conhecimento dos fatos, sem direito de 
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resposta do réu, antes mesmo de começar a fase processual. 

É de fácil percepção que os juízes que acompanham toda a fase de 

investigação preliminar estão frequentemente em contato direto com os atos de 

investigação preliminar e os próprios órgãos de apuração inicial da notícia-crime, 

incluindo a determinação de quaisquer medidas preventivas pessoais e reais, por 

exemplo, buscas e apreensões, prisões preventivas e sequestros de bens, bem como 

ferramentas de negociação penal, por exemplo, homologação dos acordos de 

colaboração premiada e métodos ocultos de investigação criminal, por exemplo, 

interceptação telefônica e infiltração de agentes, em um ambiente de forte limitação 

ao contraditório e ao direito de defesa do imputado, não possui o nível de isenção 

necessário para presidir toda a fase de instrução processual e de debate das partes 

e, no fim, ainda emitir um julgamento em forma de sentença.  

Um dos principais pilares de sustentação crítica à implementação do Juiz das 

Garantias se refere a necessidade de mudanças na estrutura organizacional do Poder 

Judiciário e o consequente custo orçamentário que isso acarretaria.  

A Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) divulgou nota5 se 

posicionando contra o juiz de garantia. A entidade acredita que a medida irá criar 

custos desnecessários.  

 

A implementação do instituto “juiz de garantias” depende da criação e 
provimento de mais cargos na Magistratura, o que não pode ser feito em 
exíguos trinta dias, prazo da entrada em vigor da lei. A instituição do “juiz de 
garantias” demanda o provimento de, ao menos, mais um cargo de 
magistrado para cada comarca — isso pressupondo que um único magistrado 
seria suficiente para conduzir todas as investigações criminais afetas à 
competência daquela unidade judiciária, o que impacta de forma muito 

negativa todos os tribunais do País, estaduais e federais. (AMB, 2019) 

 

Nesse sentido, a inclusão dos artigos 3º-A a 3º-F no Código de Processo 

Penal representa uma mudança de paradigma no âmbito do sistema processual penal 

brasileiro, que está relacionada à profunda mudança no conceito de processo, pelo 

menos como este é entendido até o momento. No entanto, o novo instituto não tem a 

necessária correspondência com a criação de uma nova atividade, de modo a exigir o 

estabelecimento de uma nova estrutura no âmbito do Poder Judiciário, uma vez que 

necessita unicamente de uma redistribuição de competências, acompanhada de uma 

                                                
5 A Nota Pública foi redigida pela Renata Gil, Presidente da AMB, como o nome “Nota Pública – Juiz 
de garantias”, o qual acessei pelo link: https://www.amb.com.br/nota-publica-juiz-de-garantias/. 
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mudança no paradigma que orienta a estrutura já existente da atuação pré-processual. 

Magistrados participaram com 77 propostas que auxiliam a implantação do 

Juiz das Garantias, 27 participações de tribunais e 7 instituições e associações 

jurídicas também participaram da consulta. Como isso, o Conselho Nacional de 

Justiça buscou sistematizar as principais sugestões e as disponibilizou por meio do 

“release sobre a consulta pública sobre juiz das garantias” em seu site6. Desta forma, 

trago à baila as sugestões: 

 

Principais sugestões enviadas por tribunais e magistrados 
Para varas únicas: realização de rodízio de juízes de outras localidades ou, 
quando há, entre os juízes titulares e substitutos. 
Para localidades com mais de uma unidade judiciária com competência 
criminal: adoção de unidade centralizada com competência para a análise do 
flagrante até o recebimento da denúncia (conhecidas como centrais de 
inquéritos regionais). 
Para violência doméstica e familiar: sugestões oscilaram entre a 
recomendação de não adoção do dispositivo para os casos de Lei Maria da 
Penha, ou quando da adoção do juiz das garantias este seja realizado 
preferencialmente por magistrados das varas especializadas (seja pela 
criação de um central de inquéritos especializadas na temática ou não), nos 
demais casos, seja adotada mesma regra das varas únicas. 
Quando da utilização de rodízios: falou-se em distribuição automática a todos 
magistrados com competência criminal (isto é, cada processo sofreria duas 
distribuições) ou na adoção de escala idêntica à de substituição em casos de 
afastamentos. (CNJ, 2020) 

 

Dessa maneira, com relação à organização judiciária, não haveria a 

necessidade da criação demasiada de cargos para magistrados, o que acarretaria no 

subsequente aumento de despesas públicas, mas basta que se recorra ao instituto do 

“juiz tabelar”. Com isso, assegurar-se-ia  que o juiz que atuasse na fase pré processual 

de determinada vara teria como juiz da instrução e julgamento o magistrado da vara 

criminal seguinte, e assim por diante.  

O que aqui se considera está relacionado com o trabalho desempenhado pelo 

próprio juiz no exercício das suas funções. Nesse viés, por meio do trabalho do juiz 

de garantias não há qualquer influência de um para o outro (juiz de julgamento). Isso 

porque o texto da Lei Anti Crime esclarece a diferença entre os seguintes momentos 

processuais: investigação preliminar e recebimento da denúncia versus instrução, 

debates e julgamento do caso. Dessa forma, além de dividir os tribunais, impede a 

comunicação direta entre os elementos gerados em cada etapa, trazendo maior 

                                                
6 CNJ - Release Sobre A Consulta Pública Sobre Juiz Das Garantias. Conselho Nacional de Justiça 
– CNJ, 21 de jan. 2020. Disponível em:<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/01/Release-
questiona%CC%81rio-Juiz-de-garantias-21-jan.pdf>.  
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segurança jurídica às partes. (MACHADO, 2020). 

Portanto, há um impedimento procedimental com relação a atuação do juiz 

que atuou na fase de investigação criminal, de maneira que este não poderá atuar nas 

etapas seguintes de instrução do processo, sob pena de nulidade, vide:  

 

Art. 3º-D. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído 

nas competências dos arts. 4º e 5º deste Código ficará impedido de funcionar 

no processo.  

 

Nesse viés, para a sua devida institucionalização, requer-se apenas medidas 

que promovam uma adequada gestão das atribuições judiciárias e reorganização 

administrativa dos territórios, de maneira que se garanta o adequado provimento da 

prestação jurisdicional, em face de um novo contexto em que a investigação penal e 

julgamento da causa são atividades que devem concernir a juízes distintos. 

O juízo de garantias tem por objetivo o aprimoramento do sistema de 

persecução criminal através de uma reorganização constitucional de funções das 

agências penais sob o foco processual acusatório. De maneira a buscar a evolução 

do conceito de justiça por meio do fortalecimento do pilar de proteção dos direitos 

fundamentais do imputado. Assim, tampouco poderia se falar que sua implementação 

implicaria em qualquer menosprezo à atividade investigativa, seja ela ministerial, 

policial ou judicial. O que se enxerga é justamente o contrário: Seu aperfeiçoamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art3d
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2. O ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

 

Comum em países como Itália, Estados Unidos, Chile e México, o juiz das 

garantias deve ser definido como aquele magistrado que atuará exclusivamente na 

fase de investigação criminal, de maneira a determinar as medidas protegidas pela 

cláusula de reserva de jurisdição (a exemplo de prisões cautelares, busca e apreensão 

domiciliar, interceptação telefônica etc.), com o objetivo de tutelar os direitos 

fundamentais do indivíduo. Neste Capítulo, apresentarei os aspectos teóricos acerca 

do Juiz das Garantias e sua relação com o processo penal Brasileiro.   

 

 

2.1. A SUSPENSÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) 

 

 

O juiz das garantias não se trata de uma novidade, posto que ele vem sendo 

contemplado desde Projeto de Lei nº 156/2009 do Senado Federal, que trata da 

instituição do novo Código de Processo Penal, motivo de amplo debate pela 

comunidade jurídica desde então. 

Antes mesmo da Lei 13.694/2019 entrar em vigor, no dia 23 de janeiro de 

2020, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, em 

decisão liminar proferida em plantão judicial no âmbito das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade de número 6298, 6299, 6300 e 6305 suspendeu a eficácia dos 

dispositivos regulamentares do juiz das garantias.Nesse sentido, alegou o Ministro: 

 

O juiz de garantias, embora formalmente concebido pela lei como norma 
processual geral, altera materialmente a divisão e a organização de serviços 
judiciários em nível tal que enseja completa reorganização da justiça criminal 
do país, de sorte que inafastável considerar que os artigos 3º-A a 3º-F 
consistem preponderadamente em normas de organização judiciária, sobre 
as quais o Poder Judiciário tem iniciativa legislativa própria (art. 96 da 
Constituição Federal).7 

 

Fux considerou que o juízo das garantias e sua implementação causam 

impacto financeiro relevante ao Judiciário; e que a ausência de prévia dotação 

                                                
7 (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.299. 
Relator ministro Luiz Fux / 22 de janeiro de 2020). 
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orçamentária viola diretamente a Constituição Federal. 

 

A complexidade da matéria em análise reclama a reunião de melhores 
subsídios que indiquem, acima de qualquer dúvida razoável, os reais 
impactos do juízo das garantias para os diversos interesses tutelados pela 
Constituição Federal, incluídos o devido processo legal, a duração razoável 
do processo e a eficiência da justiça criminal.8 

 

Tal Suspensão seria válida até a implementação do Juiz das garantias nas 

comarcas pelos tribunais, a qual deveria ocorrer no prazo de 180 dias contados da 

publicação da sua decisão. 

Nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade supracitadas9, em  suma,  arguiu-

se  a  inconstitucionalidade  do juiz  das  garantias sob  os  seguintes fundamentos,  

primordialmente:  (a)  violação  da  CF  por  vícios  de  competência  e  iniciativa 

legislativa;  (b)  violação  ao  pacto  federativo;  (c)  violação  aos  princípios  do  juiz  

natural,  da isonomia  e  da  segurança  jurídica;    e,  (d)  igual  violação  à  

determinação  do  art.  169,  §1º,  da CF/88, tendo em vista que a instituição do juiz 

das garantias implicaria, necessariamente, aumento de despesas, sem 

correspondente previsão orçamentária. 

Com o espaço temporal de uma semana da decisão do ministro Dias Toffoli, 

o ministro Luiz Fux, então relator do caso, acabou por revogá-la e, em sede de medida 

cautelar, suspendeu a própria implementação do juiz das garantias, ponderando como 

principal problema do instituto a alteração dos serviços judiciários que, para ele, 

ensejaria completa reorganização da justiça criminal do país. 

 Em outras palavras, o ministro acabou por determinar que nada fosse feito 

para tornar efetiva a alteração legislativa até que se reúnam, nas suas palavras: 

“melhores subsídios que indiquem, acima de qualquer dúvida razoável, os reais 

impactos do juízo das garantias(…)".(WAJNGARTEN, 2021) 

Sob uma análise essencialmente processual, tem-se a suspensão da decisão 

a qual suspendia a eficácia da lei que ainda se encontrava em vacância.  

Sendo que, a decisão do ministro Luiz Fux ocorreu em uma das ações diretas 

propostas contra a lei em questão (ADI 6.305) e foi determinada pelo vice-presidente 

do tribunal, sendo que a mesma matéria já havia sido analisada pela presidência do 

                                                
8 (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.299. 
Relator ministro Luiz Fux / 22 de janeiro de 2020). 
9 ADI´s 6298, 6299, 6300 e 6305. 
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Supremo na decisão que englobou os pedidos cautelares de quatro outras ADI’s. 

 Logo, evidenciam-se a suspensão de decisões da presidência pelo vice-

presidente; a substituição da decisão proferida em três ações diretas pela decisão 

proferida em uma ação paralela; a desnecessidade de se utilizar recurso apropriado 

para a cassação de medida liminar (basta propor nova ação com novo pedido liminar); 

a concessão de medida liminar, que pressupõe a urgência sendo que a urgência 

pressupõe efeitos da lei, sem que a lei nem mesmo tivesse efeitos práticos.  

Nesse sentido e em função disso o ministro Gilmar Mendes afirmou que: 

 

A liminar precisa ser submetida ao plenário do Supremo, e até agora não foi. 
Devemos evitar dar liminar sem submeter a matéria ao plenário. Porque foi o 
Congresso que aprovou a lei. (...) Se nós formos decidir pela suspensão, isso 
tem que ser feito pelo Supremo Tribunal Federal. Só em hipóteses raríssimas, 
como o período do recesso, se justificaria, muito excepcionalmente, uma 
liminar que suspendesse uma lei (...). Liminares, com relação a leis, têm que 
passar pelo Supremo. Nesse caso do juiz das garantias, é um escândalo. 
(MENDES, 2021) 

 

As afirmações do ministro têm como parâmetro a Lei nº 9.868/99, a qual 

dispõe em seu décimo artigo que, via de regra, as decisões em medidas cautelares 

proferidas em ações diretas de inconstitucionalidade devem observar o quórum da 

maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal, tendo como apenas os 

períodos de recesso. Nesse sentido, tem-se que o Regimento Interno do Supremo 
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Tribunal Federal reproduz o sentido dessa regra em seus artigos 2110 e 170, §1º11. 

   Portanto, atualmente, a figura do juiz de garantias encontra-se suspensa, com 

a concessão de liminar na medida cautelar nas ADI's nº 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, 

de relatoria do Ministro Luiz Fux que, em síntese, entendeu que a medida enseja uma 

reorganização da justiça criminal do país. 

    Além disso, o Ministro entendeu que haverá impacto orçamentário, violando o 

regime fiscal da União, instituído pela Emenda Constitucional 95/2016. Todavia, por 

se tratar de medida liminar, a análise dos dispositivos legais irá levar em consideração 

que pode ser restabelecida em qualquer momento e, ademais, irá analisar o instituto 

jurídico em sua integralidade, como um modelo a ser seguido e, principalmente, a sua 

importância para a efetivação do sistema acusatório.  

É de essencial compreensão o papel contributivo do instituto do juiz das 

garantias para a existência de um modelo de persecução penal mais equânime e 

equilibrado. Sendo assim, do ponto de vista constitucional, tem-se uma costura 

procedimental com o intuito de superação da decisão legítima do poder competente 

para avaliar a pertinência da alteração da lei processual.  

   Feita essa breve delimitação dos fundamentos da legítima defesa – de suma 

                                                
10 ART. 21 - São atribuições do Relator: I - ordenar e dirigir o processo;  II - determinar às autoridades 
judiciárias e administrativas  providências relativas ao andamento e à instrução do processo, bem  como 
à execução de seus despachos, exceto se forem da competência do  Plenário, da Turma ou de seus 
Presidentes;   III - submeter ao Plenário, à Turma ou aos Presidentes, conforme a  competência, 
questões de ordem para o bom andamento dos processos; IV - submeter ao Plenário ou à Turma, nos 
processos da competência  respectiva, medidas cautelares necessárias à proteção de direito  suscetível 
de grave dano de incerta reparação, ou ainda destinadas a  garantir a eficácia da ulterior decisão da 
causa; V - determinar, em caso de urgência, as medidas do inciso anterior,  ad referendum do Plenário 
ou da Turma; VI - determinar, em agravo de instrumento, a subida, com as razões  das partes, de 
recurso denegado ou procrastinado, para melhor exame;  VII - requisitar os autos originais, quando 
necessário; VIII - homologar as desistências, ainda que o feito se ache em mesa  para julgamento; IX - 
julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto; X - pedir dia para julgamento dos feitos 
nos quais estiver  habilitado a proferir voto, ou passá-los ao Revisor, com o relatório,  se for o caso; XI 
- remeter habeas corpus ou recurso de habeas corpus ao julgamento  do Plenário; XII - assinar cartas 
de sentença; XIII - delegar atribuições a outras autoridades judiciárias, nos  casos previstos em lei e 
neste Regimento; XIV - apresentar em mesa para julgamento os feitos que independam de  pauta; XV 
- determinar o arquivamento de inquérito, quando o requerer o  Procurador-Geral; XVI - praticar os 
demais atos que lhe incumbam ou sejam facultados  em lei e no Regimento § 1º - Poderá o Relator 
arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou 
improcedente e,  ainda, quando contrariar a jurisprudência predominante do Tribunal ou  for evidente a 
sua incompetência. § 2 - Poderá ainda o Relator, em caso de manifesta divergência com a  Súmula, 
prover, desde logo, o recurso extraordinário.    (acrescentado pela Emenda Regimental número 2, de 
04/12/1985.) § 3 - Ao pedir dia para julgamento ou apresentar o feito em mesa,  indicará o Relator, nos 
autos, se o submete ao Plenário ou à Turma,  salvo se pela simples designação da classe estiver fixado 
o órgão competente. (Primitivo § 2 renumerado pela Emenda Regimental número 2, de  04/12/1985). 
11  ART. 170 - O Relator pedirá informações à autoridade da qual tiver  emanado o ato, bem como ao 
Congresso Nacional ou à Assembléia Legislativa, se for o caso. §1 - Se houver pedido de medida 
cautelar, o Relator submetê-la-á ao Plenário e somente após a decisão solicitará as informações. 
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importância para a investigação que se realiza no presente trabalho, pois permitirá 

verificar a compatibilidade das propostas legislativas com a ratio fundante do instituto 

– passa-se ao panorama cronológico da legítima defesa no ordenamento brasileiro. 

 
 

2.2 - DO MODELO PROCESSUAL ACUSATÓRIO 
 
 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, vislumbra-se a 

necessidade de se buscar o surgimento de um sistema processual penal o qual divirja 

da sistemática inquisitorial de um código cujas determinações foram estabelecidas em 

pleno Estado Novo (1930-1945), com poderes instrutórios protagonizados pelos 

juízes. 

Como salienta André Nicolitt (2019, p. 47): 

 

O Código de Processo Penal, instituído pelo Dec.-lei 3.689/1941 e inspirado 
na legislação italiana de 1930, com cariz autoritário em razão da influência do 
regime facista que imperou no referido período. Essa cultura impregnou-se 
de tal forma que nem mesmo a recente reforma processual de 2008 foi capaz 
de purificar o Código de toda influência inquisitória e autoritária, incompatível 
com a ordem constitucional democrática. 

 

Porém, com o passar dos anos, a construção legislativa italiana se 

desenvolveu a fim de adaptar-se às novas realidades sociais vigentes. Com isso, a 

Itália possui o instituto do Juiz das Garantias desde 1988, onde o chamado "juiz de 

investigações preliminares", sendo este aquele que recebe os pedidos de prisões, 

buscas e quebras. Porém, infelizmente, tal desenvolvimento não foi acompanhado 

pelo Brasil, especificamente quanto à imparcialidade do juiz e a dissonância cognitiva 

necessária a formar o seu convencimento acerca do fato sob julgamento. 

O Código de Processo Penal brasileiro atual veio a constituir-se com o 

Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Portanto, refere-se a uma norma criada 

durante o Estado Novo, inspirado no Código de processo penal italiano de 1930, 

notoriamente marcado pelo aspecto inquisitorial. 

Até a Constituição Federal de 1988, o processo penal brasileiro era visto como 

um meio de concretização do direito penal apenas, de maneira a atribuir, aos juízes, 

prerrogativas que iam de encontro com a equidistância das partes e a própria 

imparcialidade. Dessa forma, com o advento daquela, passou-se a enxergar o 

processo penal, também, como instrumento de garantia de direitos.(LIMA 2020) 
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Em função disso, a Constituição Federal consagra o sistema penal acusatório, 

marcado pela separação entre as funções acusatórias e de juízo, da mesma forma 

que observa as garantias processuais. 

Nesse sentido, aliás, o voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso na 
ADI 5104 MC: 

 

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
5.104 DISTRITO FEDERAL VOTO O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO 
BARROSO (RELATOR): I. A HIPÓTESE 1. Trata-se de ação direta de 
inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República contra os 
arts. 3º a 13 da Resolução nº 23.396, de 17 de dezembro de 2013, do Tribunal 
Superior Eleitoral, que “dispõe sobre a apuração de crimes eleitorais”. Por 
facilidade, veja-se uma vez mais a redação dos dispositivos impugnados. (...) 
(...) III. UMA PREMISSA TEÓRICA: A OPÇÃO CONSTITUCIONAL PELO 
SISTEMA ACUSATÓRIO  
8. Como se sabe, a Constituição de 1988 fez uma opção inequívoca pelo 
sistema acusatório – e não pelo sistema inquisitorial – criando as bases para 
uma mudança profunda na condução das investigações criminais e no 
processamento das ações penais no Brasil. De forma específica, essa opção 
encontra-se positivada no art. 129, inciso I – que confere ao Ministério Público 
a titularidade da ação penal de iniciativa pública –, e também no inciso VIII, 
que prevê a competência do Parquet para requisitar diligências investigatórias 
e a instauração de inquéritos policiais. De forma indireta, mas igualmente 
relevante, a mesma lógica básica poderia ser extraída dos direitos 
fundamentais ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. O 
ponto justifica um comentário adicional.  
9. O traço mais marcante do sistema acusatório consiste no estabelecimento 
de uma separação rígida entre os momentos da acusação e do julgamento. 
Disso decorrem algumas consequências, sendo duas delas de especial 
significado constitucional. Em primeiro lugar, ao contrário do que se verifica 
no sistema inquisitorial, o juiz deixa de exercer um papel ativo na fase de 
investigação e de acusação. Isso preserva a neutralidade do Estado julgador 
para o eventual julgamento das imputações, evitando ou atenuando o risco 
de que se formem pré-compreensões em qualquer sentido. Uma das 
projeções mais intuitivas dessa exigência é o princípio da inércia jurisdicional, 
pelo qual se condiciona a atuação dos magistrados à provocação por um 
agente externo devidamente legitimado para atuar.  
10. Em segundo lugar, o sistema acusatório busca promover a paridade de 
armas entre acusação e defesa, uma vez que ambos os lados se encontram 
dissociados e, ao menos idealmente, equidistantes do Estado-juiz. Nesse 
contexto, cabe às partes o ônus de desenvolverem seus argumentos à luz do 
material probatório disponível, de modo a convencer o julgador da 
consistência de suas alegações. Afasta-se, assim, a dinâmica inquisitorial em 
que a figura do juiz se confunde com a de um acusador, apto a se valer do 
poder estatal para direcionar o julgamento – quase sempre no sentido de um 
juízo condenatório.12 (...)   

 

   No sistema acusatório admite-se a separação das funções de acusar, julgar e 

defender, com instrução contraditória, debate público entre acusador e acusado, 

                                                
12 STF - ADI 5104 MC, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2014, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014. 

 



29 
 

presunção de inocência, prezando-se sempre pela imparcialidade e o julgamento pela 

íntima convicção do juiz. Já no sistema inquisitorial, procede a pesquisas antes de 

qualquer acusação, confrontações secretas das testemunhas, instrução escrita e 

secretas, não havendo possibilidade de contraditório, presunção de culpa. Preocupa-

se principalmente com o interesse público lesado pelo delito, objetivando dar ao juiz 

indícios suficientes para que a presunção possa ser transformada em realidade 

(MENDES, 1900 apud NUCCI, 2020). 

Sabe-se que, desde o final do século XX, a América Latina foi marcada pela 

transição de regimes ditatoriais para regimes democráticos,fato este que estimulou 

diversas reformas na legislação processual penal desses países, a fim de se 

adequarem às ideologias persecutórias do governo em voga. 

Tal reforma do direito processual foi marcada pela participação de 

processualistas de todo o continente, a fim de produzir a adaptação do Código frente 

à nova realidade regimental dos países da América Latina, sendo elaborado pelo 

instituto Ibero-Americano, contemplando, especialmente, a assimetria organizacional 

das sociedades dos diferentes países. (CNJ, 2020) 

Nesse contexto (Latino-americano), o Brasil é o único país o qual não aderiu a 

uma efetiva e integral reforma do Código de Processo Penal. Dessa forma, 

permanece-se o aspecto inquisitorial predominante, de maneira conflitante com a 

sociedade democrática atual. 

Importa destacar que, apesar do instituto do Juiz das Garantias só ter ganhado 

evidência nos últimos dois anos no Brasil, este se encontra regulamentado em 

diversos outros países. O "juez de las garantías" começou a ser implantado em 1991 

na Argentina. Em Portugal, a figura do juiz de garantias foi criada em 1987. As 

primeiras ideias sobre o juiz de garantia no mundo surgiram na Alemanha, nos anos 

1970. A Itália tem o juiz de garantias desde 1988. Outro exemplo encontra-se na 

legislação Chilena que dispõe expressamente a respeito do chamado “juez de 

garantía”. 

Nesse sentido, tem-se ainda a vantagem de contar com a experiência pretérita 

de implementação do instituto em países vizinhos da reforma processual ocorrida. 

Desse modo, Geraldo Prado afirma que não há motivos para ignorar as experiências 

de nossos vizinhos latino-americanos. E não os há porque a rigor, na América Latina 

pós-transição das últimas ditaduras para regimes democráticos, o processo político-

jurídico de renovação da Justiça Criminal buscou escrupulosamente investigar os 
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problemas no âmbito do funcionamento do mencionado sistema e compreender e 

superar a tradição inquisitória, para reorganizar práticas e modelos com os olhos 

voltados à nossa realidade (POSTIGO, 2018) ”.  

Tomando como base os países acima citados, temos exemplos argumentativos 

práticos de que o Juiz das Garantias não demonstra qualquer prejuízo no sistema 

jurídico e investigatório.  

Por conta de sua relevância frente às reformas do processo penal, a figura do 

Juiz das Garantias ganha destaque como um instituto significativo no conceito 

processual penal moderno. Apesar das diferenças de legislação e cultura, esse juiz 

originou diversos benefícios ao sistema jurídico nacional, principalmente no que se 

refere à dar melhores condições ao controle da legalidade da investigação criminal e 

principalmente na salvaguarda dos direitos individuais. 

Portanto, há a necessidade de correspondência entre um sistema processual 

penal moderno e a exigência de uma prestação jurisdicional que seja, efetivamente, 

neutra e comprometida com o equilíbrio das partes ao longo de toda a relação 

processual. Dessa forma, entende-se que esse instituto não é inconstitucional, além 

de não corresponder à criação de um novo órgão do Poder Judiciário. Assim, 

eventuais dificuldades práticas de sua implementação não ocasionam sua 

inconstitucionalidade, e podem ser solucionadas com organização e tomando como 

parâmetro os modelos de erros e acertos já existentes, adotados em outros países. 
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3. AS DIVERGÊNCIAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO INSTITUTO 
 

 

Neste Capítulo, analisarei as fundamentações que motivam a existência do 

juiz de garantias, assim como as críticas sobre o tema, de modo a examinar os 

dispositivos legais relacionados à alteração legislativa a qual deu origem a tal 

fenômeno no sistema processual brasileiro. 

 

 

3.1. DA MENTALIDADE INQUISITÓRIA 
 

 

A leitura do processo penal pelo julgador da persecução penal, sob uma ótica 

constitucional, deve ser sempre relacionada à primazia das garantias individuais. 

Nesse viés, o julgador deve apresentar uma postura de garantidor dos direitos do 

investigado, e não somente a de julgamento em si, não sendo possível que esse se 

abstenha frente a violações ou ameaças à direitos fundamentais.  

A Lei nº 13.964/19 estabeleceu expressamente que o processo penal terá 

estrutura acusatória13, vedando a iniciativa do juiz na fase de investigação e a 

substituição da atuação probatória do órgão da acusação. Portanto, a atuação do 

magistrado no inquérito policial deve estar em conformidade com o sistema 

acusatório, logo, faz-se necessário que a gestão de provas esteja inteiramente em 

função das partes, para que assim não se crie uma postura ativa do julgador. Logo, 

tem-se o juiz de garantias como o juiz que irá, mediante invocação do Ministério 

Público, decidir sobre todas as medidas e atos que impliquem a restrição dos direitos 

fundamentais do sujeito passivo. 

Dessa forma, torna-se claro a ineficácia de um mesmo juiz atuar tanto na fase 

de inquérito quanto na de instrução penal, uma vez que aquela primeira, sendo um 

procedimento pré-processual, é constituída por um viés inquisitório, de modo a 

comprometer a imparcialidade do magistrado. Isso se dá pelo fato de o juiz ter contato 

com elementos e provas genéricas que não foram colhidas sobre a ampla defesa e do 

contraditório. Assim, tendo em vista que na fase de investigação tem-se um espaço 

                                                
13 A lei nova insere o art. 3-A, no CPP, afirmando uma suposta estrutura acusatória do processo penal 
brasileiro: “O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de 
investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.” 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
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de defesa mitigado, a decisão final tende a corresponder a uma mera repetição ao que 

fora obtido no inquérito, portanto, violando princípios constitucionais fundamentais 

para a segurança jurídica. 

Nesse viés, tendo em vista que o juiz teve acesso à toda fase inquisitória do 

processo antes da fase de instrução, esta perderia seu sentido, uma vez que o 

magistrado já teria, ainda que maneira inconsciente, formulado pré-julgamentos com 

relação ao caso. Assim, a implementação do Juiz das Garantias, por meio da Lei 

13.964/19, tem o objetivo de preservar a originalidade da cognição a ser obtida na 

fase de instrução, para que esta, além de não se tornar sem finalidade pelo pré-

conhecimento do juiz, preserve os direitos do investigado durante a fase de inquérito. 

Além do estabelecimento da causa de impedimento, ao juiz de garantias foi 

reforçada sua função constitucional, pelo art. 3º-B da Lei 13.964/19, que assim dispõe:  

 

O juiz de garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação 
criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido 
reservada à autorização prévia do Poder Judiciário [...]. 

 

A atuação do juiz com base na garantia dos direitos fundamentais das partes 

é um dever de qualquer juiz que atue de acordo com a Constituição Federal. Dessa 

forma, não se deve adotar a postura de julgador pressuposta na época da elaboração 

do código penal, uma vez que a ideia de Estado Democrático de Direito atual não é a 

mesma se comparada com 1941. 

Nesse sentido, para Silveira (2009, p.89) “A separação física entre juiz da 

investigação e juiz do processo é resultado de um percurso evolutivo que tem início, 

historicamente, na descentralização das funções de julgar e acusar.” A iniciativa 

primária correspondeu à separação do órgão julgador ao órgão de acusação, ora 

Ministério público, para que assim não fosse exercida a função inquisitorial pelo órgão 

julgador. Dessa forma, em virtude do aperfeiçoamento do processo penal, tem-se a 

diferenciação interna no âmbito dos próprios órgãos do poder judiciário, visando 

alcançar o sistema acusatório.  

No que se refere à instrução processual, é disposto em lei a necessidade de 

existência de uma identidade física do juiz, pelo fato de presidir a instrução e pela 

aproximação das provas, dando-lhe melhor condição para sentenciar. Por outro lado, 

com relação à investigação observa-se o contrário, pelo fato de se tratar de um 

procedimento  administrativo unilateral, “[....] a experiência recomenda o inverso, isto 
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é, que o juiz do processo guarde uma distância regular de segurança.” (SILVEIRA, 

2009, p. 90). 

Nesse contexto, para conceituação do juiz de garantias é de primordial 

importância o entendimento da amplitude de ser atribuída a ele a função de juiz de 

salvaguarda dos direitos do investigado, “peça-chave no modelo acusatório em 

construção” (SILVEIRA, 2009, p.90), uma vez que, além do fato de existirem juízes 

distintos para cada fase da persecução, não mais se permite que ele impulsione o 

inquérito. “O que lhe cabe é zelar pela regularidade da investigação, sobretudo quando 

se franqueiam direitos fundamentais.” (SILVEIRA, 2009, p. 90).  

A atuação dos magistrados pode ser contaminada por sua atuação prévia na 

fase de investigação. Nessa fase, drásticas medidas são tomadas em desfavor dos 

investigados, tais como prisões cautelares, buscas e apreensões e interceptações 

telefônicas. Dessa forma, mostra-se evidente que o juiz que acabou por deferir essas 

medidas,  sem a presença de contraditório, compromete-se de alguma forma com a 

subjetividade da investigação. 

Sobre o tema, bem adverte também o professor Pierre Souto Maior, ao afirmar 

que:  

 

Ora, para que o juiz venha a decretar uma prisão preventiva, ainda em sede 
de investigação, deve cogitar qual crime teria sido cometido, a fim de verificar 
a admissibilidade da prisão preventiva (art. 313 do CPP). Formula o juiz, 
portanto, em momento absolutamente impróprio, uma verdadeira opinio 
delicti. Também deve o juiz verificar a existência de prova da materialidade 
delitiva e indícios de sua autoria (art. 311 do CPP), cogitando até mesmo dos 
requisitos  necessários para o oferecimento da denúncia, quando sequer 
foi exercida a ação penal. O juiz ainda precisaria verificar um dos 
fundamentos previstos no art. 312 do CPP. Tudo isso, o juiz deveria fazer 
mediante atuação ex officio, numa clara violação à imparcialidade que deve 
ostentar no processo. (DE SOUZA, 2020) 

 

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos consagrou a ideia de que “juiz com 

poderes investigatórios é incompatível com a função de julgador''. Ou seja, se o juiz 

lançou mão de seu poder investigatório na fase pré-processual, não poderá, na fase 

processual, ser o julgador.” (LOPES JR, 2020, p. 188). Uma vez que o seu contato 

com os elementos investigativos pode ser prejudicial à sua imparcialidade no 

momento da instrução. Dessa forma, portanto, reforça-se a importância da concepção 

do juiz das garantias atuando unicamente na fase de investigação. 

Por fim, temos as palavras do ilustre professor Aury Lopes Júnior:  
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Cabe dizer que a mentalidade inquisitória deve se opor ao cumprimento da 
Reforma. Antecipamos que a dificuldade logística não se sustenta. O 
argumento de que o juiz das garantias não é viável porque temos muitas 
comarcas com apenas um juiz é pueril. Na verdade, brota de bocas ingênuas, 
que ignoram as soluções (simples, inclusive) ou de gente que manipula o 
argumento, pois no fundo quer apenas manter hígida estrutura inquisitória, a 
aglutinação de poderes e o justicialismo (óbvio que o juiz das garantias é uma 
tragédia para um juiz justiceiro...). (LOPES, 2019) 

   

 

3.2 - A IMPARCIALIDADE E A DISSONÂNCIA COGNITIVA 
 

 

Neste tópico busco esclarecer o questionamento levantado de que o juiz na 

atual situação processual já seria suficiente para garantir a imparcialidade do processo 

penal, relacionando-se à evidente necessidade da implementação do Juiz das 

Garantias. 

Sabemos que o principal argumento favorecendo a adoção do instituto pelo 

sistema processual penal brasileiro é a necessidade de assegurar a imparcialidade, a 

autonomia e a independência na atuação do juiz. Isso se dá pelo fato de haver um juiz 

específico para atuar no âmbito da investigação criminal e esse juiz não será o mesmo 

a condenar ou não o indivíduo. 

A imparcialidade do juiz é pressuposto de validade do processo, devendo o 

juiz colocar-se entre as partes de maneira equidistante, oferecendo a elas as mesmas 

condições processuais. 

A Constituição Federal vigente, a qual estabelece um Estado Democrático de 

Direito, o processo está associado a princípios, direitos e garantias individuais 

inerentes a todo indivíduo que esteja sob o crivo da persecução penal. Sendo o direito 

de ser julgado de forma equânime e imparcial um desses direitos decorrentes da 

estrutura acusatória do processo penal brasileiro.  

   Um dos grandes deveres de um juiz é ser imparcial. O termo imparcial 

(derivado do adjetivo imparcialidade) é inerente ao indivíduo que não tem parte, que 

não tem predisposição à defesa de um dos lados da demanda. A imparcialidade do 

juiz consiste na ausência de vínculos subjetivos com o processo, mantendo-se o 

magistrado distante o necessário para conduzi-lo com equidade, devendo o juiz 

colocar-se entre as partes e acima delas, sendo esta a primeira condição para que 

possa o magistrado exercer sua função jurisdicional (CUNHA, 2020). 

O princípio da imparcialidade do juiz decorre da vedação do juízo ou tribunal 
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de exceção, consagrado no artigo 5º, XXXVII, da Constituição Federal de 1988, 

garantindo que o processo e a sentença sejam conduzidos pela autoridade 

competente que sempre será determinada por regras estabelecidas anteriormente ao 

fato sob julgamento, conforme estabelece o artigo 5º, LIII também da Constituição 

Federal. 

Portanto, a imparcialidade do juiz corresponde à ausência de vínculos 

subjetivos com o processo, mantendo-se o julgador distante o necessário para 

conduzi-lo com isenção absoluta. Conforme consta no Código de Ética da 

Magistratura:  

 

Art. 8º O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos 
fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo 
uma distância equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento 
que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito”. 

 

Nesse sentido, aponta Aury Lopes Jr. (JUNIOR, 2018, p. 58), “a garantia da 

jurisdição significa muito mais do que apenas ‘ter um juiz’, exige ter um juiz imparcial, 

natural e comprometido com a máxima eficácia da própria Constituição”. Dessa forma, 

a atuação do juiz no processo penal deve ter como pilar estrutural a garantia dos 

direitos fundamentais assegurados ao réu. 

Contudo, a realidade da atuação do juiz no processo penal não é 

completamente harmônica com as diretrizes constitucionais. 

A teoria da dissonância cognitiva, utilizada no campo do processo penal, é 

aplicada diretamente sobre a atuação do juiz desde a fase de investigação até a 

formação de sua decisão, na medida em que precisa lidar com posições antagônicas, 

incompatíveis (teses de acusação e defesa), bem como com a ‘sua opinião’ sobre o 

caso em questão. (CUNHA, 2020) 

  Isso decorre a partir do momento em que o juiz tem contato com o inquérito 

policial e com a denúncia (unilaterais por natureza), uma vez que inevitavelmente 

passa a ser construída na cabeça do julgador a imagem mental dos fatos. Imagem 

esta que, constituída em conjunto com as decisões que são tomadas nesta fase como 

prisão preventiva e medidas cautelares, por exemplo, cria a tendência intrínseca no 

julgador de confirmação das medidas durante a instrução criminal. Portanto, de acordo 

com a teoria da dissonância cognitiva a tendência é que o juiz superestime as 

informações consoantes e menospreze as informações dissonantes. 
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Nesse sentido, faz-se notório a relação de proporcionalidade entre o 

envolvimento do juiz com a investigação preliminar e a maior chance da sua 

“contaminação” do processo, pois, como explica a teoria da dissonância cognitiva, 

todo indivíduo busca o equilíbrio do seu sistema cognitivo, uma relação não 

contraditória. 

A grave ameaça à imparcialidade do juiz que atua nas duas fases do processo 

reside no fato de que, a partir do recebimento da denúncia ou da decretação de uma 

medida cautelar, por exemplo, há a exteriorização da convicção inicial de culpa do 

acusado apenas pelos fatos narrados na acusação. A partir disso, quando o julgador 

tem o primeiro contato com a tese de defesa, cria-se uma relação antagônica com a 

sua convicção inicial, o que faz com que se construa uma dissonância cognitiva a qual 

ocasiona a busca pela confirmação de sua ideia inicial. 

Dessa maneira, há uma inversão de papéis na qual o juiz adota uma posição 

na qual se confunde com a de parte contrária diante do acusado que nega os fatos, 

tendo um quadro ainda mais grave pelo fato de o juiz poder atuar de ofício na gestão 

de provas. Impedindo, assim, a existência de um julgamento justo. 

Um exemplo prático de contaminação subjetiva se dá no momento em que o 

juiz é requisitado a analisar elementos informativos oriundos de um auto de prisão em 

flagrante, onde se estabelecerá um convencimento prévio, correspondendo a uma 

forte convicção de que o fato delituoso pode realmente ter acontecido. Isso se dá pelo 

fato de uma medida desse nível, no seu próprio modus operandi, exigir que se tenha 

essa convicção para que seja estabelecida, com isso, acaba por acarretar pré-

julgamentos inconscientes, que por sua vez poderão lesar a imparcialidade com que 

o caso será analisado. 

A partir dessa premissa, expõe Aury Lopes Jr:  

 

Que blindagem psíquica possuem os juízes brasileiros que os  diferenciam 
dos demais? E não só os diferencia dos demais juízes,  senão dos 
demais seres humanos? Nenhuma. A premissa é: o juiz, enquanto ser-no-
mundo, também constrói imagens mentais a priori (no sentido kantiano 
adaptado, ou seja, antes da "experiência completa"), também decide primeiro 
para depois buscar os argumentos que justificam a decisão já tomada 
(parafraseando a clássica passagem de Franco Cordero) e também padece 
com a dissonância cognitiva e o efeito primazia. São diversos os estudos e 
pesquisas de campo demonstrando o imenso prejuízo cognitivo que decorre 
dos pré-juízos. (LOPES JR; RITTER, 2020) 

 

O professor aponta que há uma “captura psíquica” (LOPES, 2020) do 
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magistrado que faz com que a defesa sempre entre correndo atrás de um "prejuízo 

cognitivo". De maneira a representar uma desvantagem processual em um “placar 

cognitivo negativo considerável, quando não irreversível”. Assim, fazendo com que os 

pressupostos processuais de igualdade de oportunidades e tratamento não passem 

de mera fantasia. 

Portanto, há duas opções possíveis para o questionamento de muitos 

magistrados de que o juiz na atual situação processual já seria suficiente para garantir 

a imparcialidade do processo penal: Uma é continuar com a teoria fantasiosa de que 

a jurisdição criminal brasileira é exercida por seres dotados de superpoderes e imunes 

a fenômenos naturais à condição humana; Outra seria o reconhecimento da a 

imprescindibilidade do juiz das garantias frente a falibilidade de julgamentos humanos, 

os quais podem ser facilmente influenciados por pré-julgamentos a qualquer tempo. 

 
 

3.3 - NÃO SE TRATA DA HONESTIDADE DOS MAGISTRADOS  
 

 

Em seu artigo “Quando o tribunal sabe demais antes da hora”, de 16 de abril 

de 2021, Aury Lopes aponta bem que não se trata de uma discussão acerca da 

seriedade e honestidade intelectual dos magistrados, tampouco estão em análise os 

casos concretos e específicos. O problema se encontra no sistema processual penal 

brasileiro, o qual coloca esse magistrado no lugar errado, de maneira a evidenciar a 

estrutura inquisitória e ultrapassada que temos. Isso porque esta não cria condições 

de possibilidade de real e efetiva imparcialidade e, não raras vezes, sequer de um 

devido processo. Nesse sentido, expõe o autor:  

 

É um modelo processual e de administração da Justiça que conduz ao viés 
confirmatório (erro) e a cognição precoce (imenso prejuízo que decorre dos 
pré-juízos). Nosso processo não cria condições de possibilidade para que 
exista "originalidade cognitiva" (originalità della cognizione), igualdade 
cognitiva (a nosso ver, a essência do contraditório) e até de imparcialidade do 
julgador. (LOPES, 2021) 

 

 Já vimos que o juiz, no sistema processual penal brasileiro, entra no processo 

contaminado pelos pré-juízos que é levado a fazer na investigação preliminar. Dessa 

forma, dá-se início a construção de uma convicção precoce e parcial quando este é 

chamado a decidir sobre os incidentes da investigação. E assim, caracteriza-se o que 
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Aury Lopes chama de “o tribunal saber demais e antes do momento correto”. 

Evidencia o Autor:  

 

Sabe demais sobre o que não deveria sequer ter contato, ou seja, a partir de 
meros elementos informativos (ou atos de investigação) que não são 
"provas", que não servem para a sentença e tampouco condenar ou absolver 
alguém. Como já explicamos à exaustão, não  há que se confundir atos de 
investigação (feitos no inquérito e destinados a formar a opinio delicti do 
acusador) com os atos de prova (aquilo que se produz em contraditório 
judicial, no processo e se destina a sentença). Por conta disso, sustento há 
mais de 20 anos a imprescindibilidade da "exclusão física dos autos do 
inquérito", finalmente recepcionada no artigo 3º C, § 3º do CPP. (LOPES, 
2021)  

 

A separação dos juízes nas fases do processo, a qual se defende este 

trabalho, serve para assegurar a originalidade cognitiva e a garantia de ser julgado 

com base em provas. Uma vez que o caso é julgado com base em meros atos de 

investigação, torna-se impossível a garantia do contraditório e, para que isso não 

ocorra, é imprescindível a exclusão física dos autos do inquérito e a separação entre 

o juiz da investigação e do juiz da instrução e julgamento no processo. Apenas assim, 

de maneira a não contaminar a originalidade cognitiva do juiz do processo, haverá a 

efetivação plena do sistema acusatório, evidenciando-se a imprescindibilidade do juiz 

das garantias no sistema processual penal brasileiro. 

Portanto, conclui-se que a blindagem psíquica que os juízes precisam se 

esforçar para ter, e que muitas vezes se mostra tentativa ineficaz por culpa do sistema 

inquisitório, acaba por ser uma desnecessidade frente a possibilidade de um código 

de processo penal atualizado frente ao sistema democrático atual. Atualização essa 

que tem como pilar para a segurança jurídica, relacionada a imparcialidade do 

julgador, a separação de juízes nas fases pré processual e processual. 

Há a necessidade de uma estratégia macro, e não pensar nos casos 

individuais em que existe a “sorte” de contar com juízes que examinarão de forma 

equânime, oferecendo os mesmos ouvidos que oferece à magistratura como à defesa. 

É preciso mirar no institucional, e não no individual. Não se trata de não acreditar em 

juízes individualmente, se trata de professar o melhor a longo prazo, considerando a 

preservação das nossas instituições em última instância de um processo penal 

acusatório e democrático. Há a necessidade da estruturação de um sistema que faça 

com que o juiz seja virtuoso, e não a criação de uma expectativa de que haja 

imparcialidade plena na execução processual de um sistema pelo qual se compromete 
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a garantia fundamental do contraditório, de maneira a ferir originalidade cognitiva do 

julgador.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Ante o exposto, conclui-se que diante da previsão Constitucional acerca do 

sistema acusatório adotado no Brasil, não resta alternativa senão adotar mecanismos 

que tornam efetivos os princípios regentes deste sistema. 

No processo penal brasileiro da atualidade, existe a atuação de um único juiz 

durante toda persecução criminal. A figura do Juiz das Garantias A figura do Juiz das 

Garantias é um instituto que veio com o intuito de modificar essa sistemática. Trata-

se de uma verdadeira revolução no que tange o processo penal rumo a um modelo 

com maior comprometimento democrático. 

A entrada dessa figura no ordenamento jurídico nacional decorre de uma 

reclamação antiga de parcela respeitável da doutrina jurídica e sociedade, as quais 

clamam por uma maior segurança jurídica, principalmente no que tange à Segurança 

Pública e criminalidade. Nesse contexto, a Lei nº 13.964/19, mais especificamente no 

que diz respeito ao Juízo das Garantias, mostra-se primordial. 

 Para fins deste trabalho, nada obstante as opiniões contrárias à sua 

instituição no ordenamento jurídico brasileiro, admite-se o Juiz das Garantias como 

uma figura que não compromete de maneira nenhuma a atividade investigativa e muito 

menos o funcionamento estrutural do sistema de persecução criminal. Pelo contrário, 

nota-se um aprimoramento deste por meio de um realinhamento constitucional dos 

papéis (e lugares) de cada uma das agências penais à luz do paradigma processual 

acusatório. 

O juiz das garantias vem com o objetivo de impedir que órgão julgador seja 

contaminado com circunstâncias fáticas provenientes das informações do inquérito 

policial, ou seja, para resolver o problema da preservação da originalidade cognitiva, 

a fim de garantir maior imparcialidade ao processo penal. 

Imperioso relembrar do caráter inquisitorial o qual possui a fase de inquérito, 

em virtude da ausência de ampla defesa e contraditório. Nesse sentido, o investigado 

fica sujeito àquilo que a autoridade policial acredita ser verdadeiro, caracterizando-se 

apenas como um objeto de pesquisa feita pela autoridade policial, não sendo possível, 

portanto, lhe oferecer o direito de defesa, uma vez que ainda não está sendo acusado 

de nada. 

O processo penal brasileiro adota o sistema acusatório, o qual possui 
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princípios basilares bem estabelecidos, sendo um desses a exigência de se ter um 

julgador imparcial, o que nitidamente resta prejudicado na atual sistemática adotada, 

não por falta de caráter, ética ou desleixo com os preceitos estabelecidos em lei, mas 

sim pela inconsciente contaminação subjetiva do magistrado, a qual é perfeitamente 

possível que ocorra, pelo fato de o mesmo ser um ser humano. 

Mostra-se ingênua a não percepção da clara contaminação subjetiva que 

impede a execução de um processo penal justo e democrático que respeite os 

princípios constitucionais os quais lhe dão base. A partir disso surge a imagem do Juiz 

das garantias, como uma ferramenta fundamental e adequada para a minimização 

desse obstáculo processual. 

 Sua implementação faz com que o juiz responsável pela fase pré-processual 

fique impedido de funcionar no restante do processo, o que gera uma consequente 

maior liberdade na sua forma de agir, uma vez que seus atos não prejudicarão a 

imparcialidade das decisões posteriores tomadas pelo segundo magistrado. No 

momento seguinte, a análise do Juiz do processo fica livre de qualquer contaminação 

subjetiva prévia, logo, a sua análise estará de acordo com os preceitos do sistema 

acusatório, havendo, com isso, o zelo e a preservação da imparcialidade do julgado. 

Cuida-se, portanto, de alteração indispensável à materialização da ideia de 

sistema processual penal acusatório, em que as figuras do acusador e do julgador 

estão organicamente distintas. Além disso, fica evidente que a imparcialidade 

jurisdicional terá maior chance de se manifestar e o princípio da presunção de 

inocência poderá ser velado de forma mais efetiva, trazendo ao processo penal maior 

confiabilidade. 

O Juiz das Garantias vem trazer maior exequibilidade às normas 

constitucionais e infraconstitucionais, fazendo com que haja um respeito efetivo pela 

dignidade da pessoa humana do investigado nos processos judiciais. 

Por fim, pode-se afirmar que a implementação do juiz das garantias preservará 

a imparcialidade do julgador, tratando-se de medida benéfica ao processo penal 

brasileiro. Estando a implementação do instituto atualmente suspensa por tempo 

indeterminado em razão de decisão nesse sentido dada pelo Supremo Tribunal 

Federal, espera-se que um lampejo mínimo de democraticidade se faça presente no 

âmbito jurisdicional com o propósito de se fazer valer de maneira concreta uma árdua 

conquista civilizatória no processo penal brasileiro que é a figura do juiz das garantias. 

Assim, é importante passo no que concerne às garantias fundamentais, base do 
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Estado Democrático de Direito. Cabendo apenas a retornada da vigência pela qual 

encontra-se suspensa. 
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