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RESUMO 

 
A presente monografia trata do instituto do juiz de garantias, com base nas disposições da Lei nº 

13.964/19 que, expressamente, determinou a adoção do sistema acusatório no Processo Penal e 

reforçou a posição do juiz como garantidor dos direitos fundamentais, se coadunando com as 

disposições da Carta Magna de 1988. Quanto ao método adotado, foi empregado o hipotético 

dedutivo, por meio da pesquisa e análise bibliográfica. No primeiro capítulo, foi abordada a 

supremacia da Constituição Federal em um Estado Democrático de Direito. Isso significa que, 

necessariamente, deve haver adequação das disposições do “empoeirado” Código de Processo 

Penal de 1941. No segundo capítulo, foram abordados os princípios que devem nortear a atuação 

do julgador, dando principal ênfase à importância da imparcialidade sob o aspecto da teoria da 

dissonância cognitiva.  Também foi analisado o inquérito policial e a função do julgador, ainda 

nesta fase, e o importante instituto do juiz de garantias, que tem como finalidade a garantia da 

imparcialidade objetiva do julgador, reiterando o importante papel do juiz no controle de 

legalidade dos atos de investigação, bem com sua atribuição de garantidor dos direitos 

fundamentais. Por fim, foi verificada a compatibilidade do instituto com o processo penal 

constitucional, concluindo que, ainda que tenha empecilhos práticos, do ponto de vista científico, 

é um importante meio para se assegurar a imparcialidade e a separação das funções de acusar e 

julgar, de forma que não apenas insere a posição jurisdicional no paradigma do sistema 

acusatório, como também se coaduna com as disposições constitucionais, uma vez que, para além 

da atividade jurisdicional, tem uma posição constitucional de garantidor dos direitos daquele a 

quem se atribui a prática de uma infração penal . Noutras palavras, reforça a ideia de que ser juiz 

é ser garantidor. 

 

Palavras-chave: Juiz de garantias. Lei nº 13.964/19. Imparcialidade. Sistema acusatório. 

Inquérito policial. 
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1 INTRODUÇÃO  

Em 24 de dezembro de 2019, foi sancionada pelo Presidente da República Jair 

Bolsonaro, a Lei 13.964/2019, que traz alterações na legislação processual penal, cujo objetivo é 

trazer medidas de recrudescimento e rigor legislativo, no combate ao crime organizado, tráfico 

ilícito de substâncias entorpecentes e de armas, atuação de milícias privadas, crimes cometidos 

com violência ou grave ameaça e crimes hediondos. Além disso, as alterações legislativas 

buscam modernizar e agilizar a persecução penal, tanto na fase de inquérito quanto no curso do 

processo. 

Nesse contexto, uma das alterações trazidas foi a figura do juiz de garantias, previsto 

no art. 3º da referida Lei, sendo este definido como responsável pelo controle de legalidade da 

investigação criminal e salvaguarda dos direitos individuais. 

Inicialmente, há de se ponderar que a figura do juiz garante não é nova no 

ordenamento jurídico brasileiro, na medida em que, com a Constituição Federal de 1988, foi 

atribuído ao Poder Judiciário o reconhecimento de uma função de garantidor dos direitos 

fundamentais, sobretudo quando analisado sob a ótica do Processo Penal. 

Em uma Constituição garante, como denominada por alguns doutrinadores, 

direcionada ao respeito às garantias individuais daquele a quem é atribuída a prática de uma 

infração penal, sendo este um sujeito que deve ter seus direitos fundamentais e correlatos 

respeitados, tanto na fase de inquérito como no curso do processo, o juiz deve ser visto como um 

garantidor dos direitos do investigado ou acusado. 

De outra forma, superando o modelo positivista, restou obsoleta a ideia de um juiz 

como mero julgador; foi reconhecida sua função de garantidor que não pode mais se manter 

inerte diante da constatação de violação ou ameaça de lesão a direitos constitucionais, se 

aproximando assim, da ideia do órgão jurisdicional como sendo de suma importância para a 

efetivação de um processo penal norteado por princípios constitucionais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13964.htm
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As alterações trazidas pelo pacote anticrime repercutem justamente no papel do juiz 

no processo penal, não apenas como um órgão de Estado para fazer valer a aplicação do direito 

penal, mas também como um verdadeiro garantidor de proteção e legalidade contra os arbítrios 

do Estado frente ao sujeito que figura no polo passivo do processo, sendo este o mais frágil 

quando em relação ao aparato Estatal. 

Presente em outros ordenamentos jurídicos como Espanha, Itália, México e Bolívia, a 

figura do juiz garante tem como objetivo a garantia da imparcialidade e, ao contrário do que 

ocorria no ordenamento brasileiro, o juiz da fase preliminar/ pré-processual, será distinto daquele 

que acompanhará a instrução criminal. O juiz que atuava no inquérito, antes considerado 

prevento para acompanhar o processo, atuará tão somente até o recebimento da denúncia, nos 

termos do art. 3º-B, XIV, do Código de Processo Penal (BRASIL, 2019). 

No entanto, a previsão ainda é discutida pela doutrina; a controvérsia existente em 

relação ao juiz garante diz respeito à imparcialidade e a impunidade. De um lado, parte da 

doutrina enxerga no juiz garante a possibilidade de imparcialidade no processo penal e 

aproximação de um processo guiado pelos princípios constitucionais próprios de um Estado 

Democrático de Direito. Noutro giro, outros enxergam na nova previsão legal um mecanismo 

com dificuldades de efetivação e prejudicialidade à celeridade, bem como a consequente 

impunidade, sobretudo pela retirada do processo dos elementos informativos obtidos na fase de 

inquérito, como uma forma de proteção exacerbada em relação àquele a quem se atribui a prática 

de uma infração penal.  

Assim, para os defensores da figura do juiz de garantias, a necessidade de haver um 

juiz na fase de inquérito e outro na fase de instrução  seria uma garantia de que o julgador a atuar 

no curso do processo não teria uma pré-valoração dos elementos informativos obtidos na fase 

pré-processual, colhidos sem o efetivo contraditório. 

Noutro giro, para a corrente que sustenta que o juiz de garantias será uma medida de 

impunidade, a retirada dos elementos informativos do processo propiciaria um garantismo 

exacerbado ao acusado, o que levaria a um grande número de casos de impunidade considerando 
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que o instituto acarretará uma maior morosidade. Sustentam, sinteticamente, que, pelo fato do 

juiz não ter contato com os elementos informativos, obtidos na fase de investigação, haveria 

maior dificuldade na prolação de um édito condenatório. 

Além dos pontos referentes à viabilidade da medida, há dificuldades de ordem 

prática, sendo estas a maior objeção ao instituto. Em síntese, a criação do juiz de garantias, 

sobretudo em comarcas de 1ª entrância, significa um aumento orçamentário para viabilizar a sua 

implementação, posto que seriam necessários mais juízes, um para acompanhar a fase de 

investigação e outro para atuar no decorrer do processo. 

Atualmente a implantação do juiz das garantias encontra-se suspensa por decisão do 

Ministro Luiz Fux, em razão das ADIs (Ação Direta de Inconstitucionalidade) de nº 6.298, 6.299 

e 6.300, principalmente pelas dificuldades de organização judiciária, para implementação da 

medida. 

Feito este panorama inicial, o presente trabalho visa a dissertar acerca do juiz de 

garantias e se propõe a responder ao seguinte questionamento: As alterações trazidas pela Lei 

13.964/19 e a instituição do juiz de garantias são um avanço para a constitucionalização do 

processo penal e efetivação do sistema acusatório? 

Para tanto, o presente estudo irá analisar a medida sob a ótica constitucional e os 

princípios basilares do processo penal, bem como se discorrerá sobre os sistemas processuais 

existentes, sobretudo enfatizando as peculiaridades existentes no sistema vigente no Brasil. 

Ademais, especificamente, busca-se abordar as questões controvertidas em relação ao 

tema, principalmente as dificuldades enfrentadas pelo Poder Judiciário para efetivação da medida 

e relacionar a figura do juiz garante como uma necessidade para se efetivar a matriz acusatória 

existente na Constituição Federal. 

Quanto à metodologia empregada, será utilizado o método hipotético-dedutivo, por 

meio da pesquisa e análise bibliográfica. Consoante ao objetivo geral traçado, a pesquisa será 

explicativa, em que serão analisados os impactos da implementação do juiz de garantias na 
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persecução penal, com base na Lei nº 13.964/19, bem como sua conformidade com os ditames 

constitucionais e o sistema acusatório. 

Quanto à natureza dos dados, como fontes primárias será utilizada a legislação 

vigente, qual seja, o Código de Processo Penal, a Lei nº 13.964/19 e a Constituição da República. 

Como fonte secundária será analisada a figura do juiz de garantias na visão de outros 

estudiosos e aplicadores do direito processual penal, mediante estudo de obras doutrinárias, 

artigos, monografias e teses de mestrado.  

Será realizada a pesquisa qualitativa, visando solucionar o problema proposto em 

torno da figura do juiz de garantias, uma vez que as informações obtidas serão analisadas sob 

uma perspectiva crítica e valorativa. 

O primeiro capítulo enfatiza a necessidade de análise do processo penal à luz das 

disposições constitucionais, bem como sua instrumentalidade constitucional, cumprindo sua 

dupla função de ser o caminho necessário para a imposição da pena, bem como instrumento de 

garantias dos direitos fundamentais do acusado. Além disso, no mesmo capítulo foi definido o 

sistema processual adotado no ordenamento jurídico brasileiro, qual seja o acusatório, uma vez 

que é o sistema que permite a delimitação dos atores do processo penal.  No segundo capítulo, foi 

definida a posição do julgador, bem como os princípios norteadores da sua atuação. 

Por fim, no último capítulo foi definida a estrutura do inquérito policial brasileiro, 

sobretudo sob a perspectiva do instituto do juiz de garantias, incluído pela na Lei nº 13.964/19, 

apontando os pontos controvertidos sobre a matéria, bem como os significativos avanços trazidos 

pelo instituto, ao assegurar a função do julgador como garante dos direitos do acusado. 

A dicotomia existente em relação à matéria, qual seja, a busca pela imparcialidade e 

efetivação do sistema acusatório e , de outro, a possível impunidade pela retirada dos elementos 

informativos do processo, bem como as dificuldades de implementação do juiz de garantias, pode 

restar superada, uma vez que, garantida a imparcialidade, assim como os demais princípios 

constitucionais, o inquérito policial funcionará como verdadeiro filtro para evitar acusações 
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infundadas, além de minimizar a parcialidade no curso do processo penal, garantindo a 

equidistância do julgador em relação às partes. 

Em que pesem os questionamentos da viabilidade da medida, ainda que não esteja 

disposta de forma ideal, bem como as dificuldades de implementação, há que se considerar que as 

dificuldades se tornam ínfimas, quando comparadas aos benefícios. O juiz imparcial leva a um 

processo em que se assegura maior igualdade entre as partes e, consequentemente, leva a um 

aumento de credibilidade no próprio sistema judiciário. A figura do juiz garante deve ser 

observada como um avanço na busca por um processo penal mais justo. 
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2 O PROCESSO PENAL CONSTITUCIONAL E O ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO 

2.1 A instrumentalidade constitucional do Processo Penal. 

Para compreensão do Processo Penal vigente, é necessário fazer uma digressão 

histórica em relação ao período em que foi instituído, e a necessidade de que se aproxime dos 

ditames estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, para que, assim, seja inserido no Estado 

Democrático de Direito. 

O Código de Processo Penal de 1941, ainda vigente, é marcado por um perfil 

antidemocrático e policialesco, congruente com o momento histórico daquela época.  O autor 

Silva Júnior (2019) explica que o Golpe de Estado de 1937, patrocinado pelo governo de Getúlio 

Vargas, teve como uma de suas consequências a dissolução da Câmara dos Deputados e do 

Senado, com a revogação da Constituição de 1934, vindo em seu lugar a Constituição de 1937, 

que serviu de base para um sistema autoritário, sendo considerada uma das mais retrógadas 

constituições que já se inseriram no ordenamento brasileiro. 

Nesse contexto, o Código de Processo Penal foi introduzido no ordenamento jurídico 

por meio do Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941, época em que o Congresso 

Nacional estava fechado. O problema gira em torno do fato de que o Código de Processo Penal, 

que deveria ser um instrumento de garantias àquele a quem é imputada a prática de uma infração 

penal, e um dos mecanismos de proteção das garantias individuais, como forma de limitar o jus 

puniendi
1
do Estado, foi concebido sem a apreciação do Congresso Nacional, sem debate no 

                                                           
1
 Em relação ao jus puniendi, Tourinho Filho (2012, p. 27 a 34) leciona que: “Ninguém desconhece que a prática de 

infrações penais transtorna a ordem pública, e a sociedade é a principal vítima; por isso mesmo, tem o direito de 

prevenir e reprimir aqueles atos que são lesivos à sua existência e conservação. 

Corno a sociedade, assim entendida, é urna entidade abstrata, a função que lhe cabe, de reprimir as infrações penais, 

permanece em mãos do Estado, que a realiza por meio dos seus órgãos competentes. 

O jus puniendi pertence, pois, ao Estado, como urna das expressões mais características da sua soberania. Observe-

se, contudo, que o jus puniendi existe in abstractoe in concreto. Com efeito, quando o Estado, por meio do Poder 

Legislativo, elabora as leis penais, cominando sanções àqueles que vierem a transgredir o mandamento proibitivo 

que se contém na norma penal, surge para ele o jus puniendi num plano abstrato e, para o particular, surge o dever de 
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parlamento e sob uma égide antidemocrática, inspirado sob a ideologia fascista do Processo Penal 

italiano de 1930. 

O autor Silva Júnior (2019) prossegue em suas considerações,  no sentido de que, na 

própria exposição de motivos há a manifestação do conteúdo repressivo do Código; a sua 

orientação não estava na proteção dos direitos da pessoa acusada, mas, sim em conseguir 

punição, com objetivo de alcançar tão somente a verdade real
2
, não importando os meios 

empregados. 

A exposição de motivos do Código de Processo Penal, importante documento de 

pesquisa para análise dos anseios do legislador, ao instituir determinada norma, revela o 

pensamento totalitário que estava imbuído na época: 

 

As nossas vigentes leis de processo penal asseguram aos réus, ainda que colhidos em 

flagrante ou confundidos pela evidência das provas, um tão extenso catálogo de 

garantias e favores que a repressão se torna, necessariamente, defeituosa e retardatária, 

decorrendo daí um indireto estímulo à expansão da criminalidade. Urge que seja abolida 

a injustificável primazia do interesse do indivíduo sobre o da tutela social. Não se pode 

continuar a contemporizar com pseudodireitos individuais em prejuízo do bem comum. 

O indivíduo, principalmente quando vem de se mostrar rebelde à disciplina jurídico-

penal da vida em sociedade, não pode invocar, em face do Estado, outras franquias ou 

imunidades além daquelas que o assegurem contra o exercício do poder público fora da 

medida reclamada pelo interesse social. (BRASIL, 1941, p.605/610).  

 

                                                                                                                                                                                            
abster-se de realizar a conduta punível. Todavia, no instante em que alguém realiza a conduta proibida pela norma 

penal, aquele jus puniendi desce do plano abstrato para o concreto, pois, já agora, o Estado tem o dever de infligir a 

pena ao autor da conduta proibida. Surge, assim, com a prática da infração penal, a "pretensão punitiva”. Desse 

modo, o Estado pode exigir que o interesse do autor da conduta punível em conservar a sua liberdade se subordine ao 

seu, que é o de restringir o jus libertatis com a inflição da pena. 

A pretensão punitiva surge, pois, no momento em que o "jus puniendi" in abstractos e transfigura no "jus puniendi" 

in concreto.  
2
 Em que pese não ser objeto de análise do presente estudo, é indissociável os impactos da busca pela verdade real no 

processo penal principalmente quanto à gestão da prova. Partimos da premissa que a verdade “real” é impossível de 

ser alcançada, porquanto a reconstrução de fatos passados, assim como na função de um historiador, nunca será 

precisa e sim o que se pretende é uma aproximação da realidade dos fatos pretéritos. Dessa forma, a verdade “real” 

não pode ser concebida como um dos objetivos do processo penal, sob o risco de romper a imparcialidade do 

julgador na busca e obtenção de provas sob o fundamento da busca de uma “verdade absoluta”, sem observância do 

processo legal, como se de fato a verdade (como finalidade) justificasse os arbítrios do Estado/ Juiz. 
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De fato, há uma íntima relação entre política, Constituição e Processo Penal. Rupturas 

políticas significativas geralmente foram acompanhadas por alterações no modo como iria 

ocorrer o tratamento do indivíduo no processo penal, uma vez que revela a concepção do 

indivíduo no Estado. Assim, estados totalitários “tiveram suas bases alicerçadas num modo de se 

conceber o processo como máquina punitiva” (LOPES JR, 2017). 

Diante dessas considerações, o Código de Processo Penal, inspirado na ideologia 

fascista do Código de Rocco, e adotando uma posição eclética das Escolas Clássica e Positivista, 

tornou-se um mecanismo de punição estatal. 

 

A inspiração do Código de Processo Penal não vinha do movimento liberal que marcou 

o surgimento da Escola Clássica que, deduzida juridicamente por Carrara, concebia o 

processo penal como o instrumento mais importante para a proteção dos direitos 

individuais, servindo, por conseguinte, antes de tudo, como uma forma de limitação do 

poder de punir do Estado. Agora, na linha de ação das Escolas Positiva e do Tecnicismo 

Jurídico, o processo penal brasileiro deveria ser uma ferramenta qualificada para servir à 

repressão do Estado. Força repressiva passava a ser o norte do novo Código de Processo 

Penal. (SILVA JÚNIOR, 2019). 

 

Por certo, na medida em que foram sendo promulgadas novas Constituições, o 

Código de Processo Penal foi passando por alterações legislativas, como por exemplo a Lei nº 

6.416, de 24 de maio de 1977, que trouxe modificações ao instituto da prisão e a fiança, bem 

como a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, comumente conhecida como LEP (Lei de Execuções 

Penais), que revogou grande parte do Título V do Código de Processo penal. 

Todavia, é inegável que as maiores modificações no ordenamento ocorreram com a 

Constituição da República de 1988, que trouxe o maior número de alterações para o Código de 

Processo Penal, como a Lei de Prisão Temporária (Lei nº 7.960, de 1989), Lei de Crimes 

Hediondos (Lei nº 8.072, de 1990), Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais ( Lei nº 9.099, 

de 1995), Lei de Combate ao Crime e Lavagem de Dinheiro ( Lei nº 9.613, de 1.999), Lei contra 

o Uso e o Tráfico ilícito de Entorpecentes (Lei nº 11.343, de 2006), Lei que trouxe alterações no 

procedimento do Tribunal do Júri (Lei nº 11.689/08), Lei nº 11.690/08, que dispõe sobre provas,  

Lei nº 11.719/08 que versa  sobre suspensão do processo, emendatio libelli, mutatio libelli e 
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sobre os procedimentos, Lei nº12.403/11, que instituiu medidas cautelares e alterou dispositivos 

referentes à prisão preventiva e, por fim, Lei nº13.694/19, denominada Lei anticrime, de 24 de 

dezembro de 2019. 

Ainda que tenham ocorrido significativas mudanças de modo a melhor adequar a 

legislação processual penal à Constituição de 1988, não foi obtida, contudo, a completa inserção 

do CPP/41 aos ditames constitucionais, persistindo ainda a necessidade de que não se tenham 

apenas reformas pontuais, mas sim a elaboração de um novo Código de Processo Penal. 

Conforme leciona o autor Silva Júnior, é possível sintetizar os principais vícios ainda presentes 

no nosso instrumento normativo vigente, justificando a necessidade de sua adequação sob o 

ponto de vista constitucional: 

 
[...] (a) foi editado nos anos 40, com as ideais dos anos 30; (b) possui perfil 

antidemocrático e policialesco, elaborado que foi sob a batuta da Constituição de 1937; 

(c) Sofreu forte influência do sistema inquisitivo; (d) é burocrático e moroso; (e) adotou 

o sistema presidencial das audiências;  (f) não se coaduna com a Constituição de 1988. 

(SILVA JÚNIOR, 2019) 

 

Nas palavras de Bahury (2018, p. 33) “A partir da promulgação da Constituição de 

1988, que instaura um novo paradigma, conferindo primazia aos direitos e garantias individuais; 

até então, priorizavam-se os interesses do Estado; as normas processuais penais passam a exigir 

uma releitura à luz do texto constitucional”. 

Assim, o processo penal não mais pode ser visto como um mero instrumento de 

punição estatal,  deve cumprir uma dupla função “de um lado, tornar viável a aplicação da pena, e 

de outro, servir como instrumento de garantia dos direitos e liberdades individuais, assegurando 

os indivíduos contra os atos abusivos do Estado” (LOPES JR; GLOECKNER, 2014). 

Nesse contexto de Constituição que visa assegurar sobretudo a dignidade da pessoa 

humana, o processo penal deve se adequar às disposições constitucionais, sendo este um dever de 

todo Estado Democrático de Direito, em que as demais normas infraconstitucionais devem 

evoluir condicionadas aos preceitos constitucionais, o processo penal deve ser visto como 

instrumento de efetivação das garantias constitucionais (LOPES JR, 2013, p.59). 
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Com efeito, a Constituição, ainda no seu artigo 1º, estabelece que a República 

Federativa do Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito, de forma que a 

conformidade da legislação infraconstitucional com a Constituição é um dos princípios basilares 

para que seja considerada uma legislação legítima.  

Todavia, a conformidade com o Estado Democrático de Direito e com a Constituição, 

vai além do aspecto formal, faz-se necessária a conformidade material, vinculando às demais 

normas a seu conteúdo e significado, sob pena de invalidade. Conforme explica Silva, José 

(1988), o substantivo “democrático” qualifica o Estado, o que “irradia os valores da democracia 

sobre todos os seus elementos constitutivos e, pois, também sobre a ordem jurídica. O direito 

imantado por esses valores se enriquece do sentir popular e terá de ajustar-se ao interesse 

coletivo”. 

Dessa forma, sendo democracia entendida, de forma geral, como participação dos 

indivíduos nas normas às quais irão se sujeitar, significa que a Constituição, dentro de uma nação 

democrática, é um norte à qual as demais regras têm sua legitimidade condicionada à observância 

constitucional;  nela estão estabelecidos não apenas normas estruturais de organização do Estado, 

mas valores a serem resguardados e mecanismos de defesa para efetivar e proteger os direitos 

nela previstos. Em um Estado Democrático de Direito, a Constituição dará primazia aos direitos e 

garantias individuais
3
. 

Se a Constituição em um Estado Democrático de Direito deve se ajustar aos 

interesses coletivos, e o Processo Penal deve ser analisado sob o prisma constitucional e, 

consequentemente,  sob o prisma democrático, 
4
 “como instrumento de efetivação das garantias 

constitucionais”( LOPES JÚNIOR, 2013, P. 59),conclui-se que não há mais lugar para um 

                                                           
3
Observa-se que, pela própria disposição do texto constitucional, é possível verificar a prioridade dos direitos 

fundamentais apresentados no título I, aparecendo a organização do estado posteriormente no Título IV, de forma 

que é possível inferir que existe uma primazia dos direitos fundamentais, e não é por outra razão que a Constituição 

de 1988 é também denominada de constituição cidadã. 
4
 Lopes Júnior (2017, p. 36) pondera que “A democracia, enquanto sistema político-cultural que valoriza o indivíduo 

frente ao Estado, manifesta-se em todas as esferas da relação Estado-indivíduo. Inegavelmente, leva a uma 

democratização do processo penal, refletindo essa valorização do indivíduo no fortalecimento do sujeito passivo do 

processo penal.”. 
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Processo Penal sem observância às disposições constitucionais, seja sob ótica de conformidade de 

leis infraconstitucionais com preceitos hierarquicamente superiores, ou sob a ótima de 

conformidade com o Estado Democrático de Direito, em que o Estado só se justifica se 

observados os direitos e garantias individuais e fundamentais.  

Conforme pontua Oliveira (2016), o processo penal deve ser democrático, em 

observância ao sentido do valor da pessoa humana: 

 

Um processo que se guie pelas diretrizes constitucionais é exemplo de um crescimento 

civilizatório de uma nação, demonstra a forma como este Estado concebe o seu 

indivíduo. 

 Portanto, não há mais espaço nas modernas democracias constitucionais para sistemas 

processuais que desprezem as garantias fundamentais e o respeito aos direitos 

individuais. 

Desta forma, um processo penal deve ser democrático, no sentido do valor da pessoa 

humana acima de todos os outros interesses, o processo visto como um instrumento de 

efetivação de garantias e, não mais, um mero instrumento a favor do poder de punir, 

tampouco, um simples caminho pelo qual se legitima uma pena. (OLIVEIRA, 2016, 

p.21) 

 

A democratização do processo penal deve ser ainda observada sobre o prisma da 

importante influência dos anseios populares na elaboração das leis processuais penais. A lei que 

regulamenta o procedimento penal reflete a forma que cada sistema político confere à relação 

entre autoridade e liberdade e assume, portanto, conteúdo correspondente ao dos valores sentidos 

no momento em que é promulgada (FERRAIOLI; DALIA, 2001, p.07 segundo OLIVEIRA, 

2016, P. 35). 

Todavia, a persecução penal não deve corresponder a todo e qualquer anseio da 

população, muitas vezes influenciado pela mídia, a qual coloca recorrentemente o processo penal 

como um mecanismo de segurança pública a combater o inimigo socialmente etiquetado na 

sociedade. O perigo consiste em que o processo penal venha a refletir todo e qualquer anseio da 

população e poderia ser utilizado como mais um instrumento de repressão aos indivíduos 

socialmente mais vulneráveis.  

Assim, democracia no âmbito do processo penal não significa necessariamente que 
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deve refletir anseios punitivistas de uma população que almeja por Estado penal repressivo em 

que, geralmente, entende que quanto mais se tenha o encarceramento em massa, mais terá 

segurança,  olvidando-se de que a segurança pública, entendida desta forma, é ilusória, pois para 

que seja alcançada, não basta a repressão, é necessária a construção de políticas públicas capazes 

de evitar, ou, ao menos, minimizar o avanço da criminalidade.  

O processo penal não pode ser concebido como instrumento de segurança pública, 

sob pena de refletir anseios de determinados grupos dominantes, afastando-se da sua principal 

finalidade, que é a garantia dos indivíduos, sendo esta, a verdadeira democracia dentro do 

processo, qual seja, o respeito à pessoa humana em sua singularidade. 

 

[...] obviamente que o processo recebe influência da opinião pública, demonstrando a 

efetiva participação do povo na construção desta, o que representa uma democracia. 

Mas, não pode se olvidar que a democracia deve ser compreendida como um sistema 

político que recebe sua força e sua legitimidade da pessoa humana singular, assim, o seu 

significado deve ser precisamente o de valorizar a pessoa humana em qualquer momento 

da complicada teia dos institutos processualísticos que só terão um significado se 

considerados na sua finalidade política e jurídica de garantia do supremo valor que não 

pode ser sacrificado por questões de utilidade: o homem. (BETTIOL, 1974, p. 195 apud 

OLIVEIRA, 2016, p. 37). 

 

O procedimento a ser seguido durante uma persecução penal é um termômetro dos 

elementos autoritários ou democráticos da sua Constituição
5
, dessa forma, conforme ensina 

Lopes Jr (2013, p. 60) “Uma Constituição democrática, como a nossa, necessariamente, deve 

corresponder um processo penal democrático, visto como um instrumento a serviço da máxima 

eficácia do sistema de garantias constitucionais do indivíduo”, um processo penal guiado pelas 

normas constitucionais resulta em um processo penal garantista. 

Nesse sentido, um dos direitos básicos é a liberdade individual, sendo esta decorrente 

do próprio texto constitucional (art. 5º, caput, da CR/88), decorrente do direito à vida e da 

                                                           
5
J. Goldshmidt (1935, p. 67 apud LOPES JR, 2020, p. 44) ensina que “los principios de la política procesal de una 

nación no so notra cosa que segmentos de su política estatal en general. Se puede decir que la estructura del 

proceso penal de una nación no es sino el termómetro de los elementos corporativos o autoritarios de su 

Constitución. Partiendo de esta experiencia, la ciencia procesal há desarrolladoun número de principios opuestos 

constitutivos del proceso.” 
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dignidade da pessoa humana. A concepção da necessidade de se garantir a liberdade individual é 

uma premissa básica para a constituição de um Estado Democrático de Direito e de um Processo 

Penal legítimo. 

Desse modo, o questionamento deve ser voltado à legitimidade do poder de 

intervenção, porquanto a liberdade individual deve ser concebida como valor essencial do 

processo penal, conforme ensina Lopes Jr (2017). 

O autor prossegue suas considerações,  discorrendo sobre a crise das teorias das 

fontes, que comumente acontece no Brasil. Se a liberdade individual é estabelecida como regra 

não só no texto constitucional, mas como em diversos dispositivos supralegais, como a 

Convenção de Direito Humanos, por que a legislação infraconstitucional perpetua ideias como 

prisões cautelares, liberdade provisória, subvertendo a própria lógica do sistema jurídico- 

constitucional? E a resposta é simples, o Processo Penal, ainda não se adequou aos ditames 

constitucionais, perpetuando ideias em que a liberdade é exceção, arraigada nos ideais que 

motivaram sua elaboração, como máquina de punição estatal. Neste sentido: 

 

O processo não pode mais ser visto como um simples instrumento a serviço do poder 

punitivo (direito penal), senão que desempenha o papel de limitador do poder e 

garantidor do indivíduo a ele submetido. Há que se compreender que o respeito às 

garantias fundamentais não se confunde com impunidade, e jamais se defendeu isso. O 

processo penal é um caminho necessário para chegar-se, legitimamente, à pena. Daí por 

que somente se admite sua existência quando ao longo desse caminho forem 

rigorosamente observadas as regras e garantias constitucionalmente asseguradas (as 

regras do devido processo legal). (LOPES JR,2017, p. 33) 

 

Portanto, dentro da concepção do Estado Democrático de Direito, o processo penal 

deve ser guiado pelas disposições constitucionais, que, em todo o seu texto estabelece a 

preponderância dos direitos individuais, e em segundo plano, o Estado, porquanto, este só se 

justifica enquanto meio de tutela dos seres humanos e seus direitos fundamentais
6
. 

                                                           
6
Bobbio, no prólogo da obra de Ferrajoli, (1995, p. 18) explica que, na relação entre indivíduo e Estado, fruto da 

concepção da teoria liberal, o Estado não é um fim em si mesmo e só se justifica enquanto um “ meio que tem como 

fim a tutela da pessoa humana, de seus direitos fundamentais de liberdade e segurança coletiva”. 
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Lopes Júnior (2017) sintetiza que no processo de constitucionalização e 

democratização do Processo Penal, o indivíduo, a quem se atribui a prática de um crime, deixa de 

ser visto como um mero objeto e passa a ocupar uma posição como parte, ou seja, passa a ser um 

detentor de direitos e garantias e sua eventual condenação e imposição de pena só se justifica se 

for percorrido o caminho do devido processo legal. 

Prossegue o autor no sentido de que a instrumentalidade do processo penal se 

materializa  a partir do momento em que o Estado avoca para si a legitimidade de punir 

(proibindo a autotutela); é necessário que se utilize a estrutura estabelecida pelo Estado, o 

processo penal, em que um terceiro imparcial irá apurar a existência do delito e, sanciona o autor, 

assim, “o processo penal é o caminho necessário para a pena” (LOPES JR, 2017, p. 66), sendo 

este seu caráter instrumental. 

Todavia, o processo penal não está a serviço de uma única finalidade, qual seja a 

imposição de pena e satisfação da pretensão acusatória, também se reveste de sua função 

constitucional, como instrumento de máxima eficácia dos direitos e garantias fundamentais, 

pautando-se pelo valor da dignidade da pessoa humana. Assim, só é possível conceber a 

existência de um Processo Penal democrático, se observada   a instrumentalidade constitucional 

do processo, a serviço da máxima eficácia de garantias mínimas (LOPES JR, 2020, p. 82). 

O Processo Penal, em conformidade com as disposições constitucionais, é um 

compromisso de todo Estado Democrático de Direito, uma vez que o exercício de punir do 

Estado, em caso de violação ao bem jurídico tutelado, não absoluto, se assim o fosse, não haveria 

necessidade de defesa, e a observância do caminho necessário para apuração de uma infração 

Penal  é o exercício de autolimitação do poder Estatal na medida em que o indivíduo passa a ter 

especial relevância. 

Dessa forma, estabelecida a correlação entre Processo Penal e a necessidade de sua 

aproximação com os ditames constitucionais, seja pela necessidade de observância às suas 

condicionantes como forma de constituir a própria legitimidade do processo, seja pela 

necessidade de conformidade material, qual seja, a proteção do indivíduo. Torna-se 
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imprescindível a análise dos atores do processo penal, principalmente a figura do juiz como o 

aplicador direto das leis processuais penais e a sua atuação condicionada ao sistema processual 

almejado pela Constituição da República de 1988. 

 

2.2 Sistema processual penal adotado no ordenamento brasileiro. 

 

Partindo da premissa de que determinada estrutura processual deve ser subordinada 

aos mandamentos constitucionais e ainda ser o processo penal o único mecanismo hábil para 

imposição de pena aos infratores da norma penal, mostra-se necessária a análise de qual sistema 

processual é o adotado no Brasil, porquanto, o sistema adotado por determinado Estado diz 

respeito não apenas a princípios e regras mandamentais, mas também à posição dos atores no 

jogo, quais sejam, acusação, defesa, e julgador. 

 Os sistemas processuais podem ser divididos sinteticamente em três: acusatório, 

misto e inquisitivo. Segundo Lopes Jr (2017, p. 159), para uma correta classificação dos sistemas, 

é necessário “identificar o princípio informador de cada sistema”, porquanto, na visão do 

doutrinador, não há que se falar em sistemas puros, por serem construções históricas, todos são 

mistos, sendo de grande relevância a classificação a partir da identificação de seu núcleo. 

 Nesse sentido, são os ensinamentos de Coutinho a respeito das diferenças entre o 

sistema acusatório e inquisitivo: 

 
[...] a diferenciação destes dois sistemas processuais faz-se através de tais princípios 

unificadores, determinados pelo critério de gestão da prova. Ora, se o processo tem por 

finalidade, entre outras, a reconstituição de um fato pretérito, o crime, mormente através 

da instrução probatória, a gestão da prova, na forma pela qual ela é realizada, identifica o 

princípio unificador. (COUTINHO, 1998, p.3) 

 

Por este motivo é tão importante a análise acerca da posição do julgador no processo 

penal, como será mais amplamente discutido no próximo capítulo, uma vez que a premissa de 

que um julgador pode ter iniciativa probatória corre o risco de adentrar na função inquisitória, 

saindo da sua posição de imparcialidade, pela usurpação de função que é conferida ao órgão que 
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deve promover a acusação.  

Conforme leciona Rangel (2019, p.121) “sistema processual penal é o conjunto de 

princípios e regras constitucionais, de acordo com o momento político de cada Estado, que 

estabelece as diretrizes a serem seguidas à aplicação do direito penal a cada caso concreto.” 

Com efeito, a adoção de determinado sistema processual indica a preponderância de 

valores autoritários ou democráticos de uma determinada sociedade, como um verdadeiro 

termômetro
7
. Dessa forma, a estrutura e as disposições dos atos processuais, bem como a própria 

concepção do indivíduo e das funções de acusar, defender e julgar foram alteradas ao longo do 

tempo, na medida em que se aproximava, ora do sistema acusatório, ora do sistema inquisitivo, 

para atender aos anseios repressivos da sociedade. Consoante sintetiza Rangel: 

 

Em um Estado Democrático de Direito, o sistema acusatório é a garantia do cidadão 

contra qualquer arbítrio do Estado. A contrário sensu, no Estado totalitário, em que a 

repressão é a mola mestra e há supressão dos direitos e garantias individuais, o sistema 

inquisitivo encontra sua guarida. (RANGEL, 2019, p. 122) 

 

De forma geral, na medida em que se buscava uma maior repressão dos delitos, como 

uma forma de “combater a criminalidade” o processo se aproximou do sistema inquisitivo, 

marcado pela prova tarifada, pela concentração de funções nas mãos do Estado-juiz. Noutro giro, 

a adoção de concepções democráticas e o abandono da ideia do indivíduo como objeto no 

processo penal foram aproximando-se da ideia do sistema acusatório. 

Cronologicamente, o sistema predominante até meados do século XII, foi o 

acusatório, sendo substituído gradativamente pelo inquisitivo, que prevaleceu até o final do 

século XVIII;  para alguns países, até parte do século XIX, momento este em que os movimentos 

sociais e políticos indicaram mudanças de rumos (LOPES JR, 2020). 

                                                           
7
Expressão adotada por J. Golschnidt (1935, p. 67), para se referir aos princípios adotados pela política processual de 

determinado Estado. A política processual adotada como termômetros de elementos corporativos ou autoritários de 

sua Constituição. 
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Lopes Jr explica que a origem desse sistema remonta ao direito grego, no qual o 

processo se desenvolvia com participação direta do povo no exercício da acusação e como 

julgador. Conforme explica Sendra (1981, p. 190, segundo Lopes Jr, 2017, p. 159) no direito 

romano da Alta República surgem duas formas de processo penal, a cognitio e a accusatio. 

A primeira era encomendada aos órgãos do Estado; todavia, acabou sendo um 

instrumento político nas mãos do magistrado que decidia arbitrariamente, e a única forma de 

reaver a decisão seria por meio de um recurso de anulação, provocatio, que, nos últimos anos da 

República não poderiam ser utilizados pelas mulheres e tampouco por aqueles que não eram 

considerados cidadãos. 

Já a accusatio surgiu no último século da República. A acusação era feita por um 

cidadão do povo, e se tratando de “delicta pública”, o exercício da ação penal era promovido por 

um órgão distinto do juiz, não pertencente ao Estado. 

Conforme ensinamentos de Alonso, citado por Lopes Jr (2017), podemos indicar 

como características desse sistema durante o período Romano:  

 

a) a atuação dos juízes era passiva, no sentido de que eles se mantinham afastados da 

iniciativa e gestão da prova, atividades a cargo das partes; 

b) as atividades de acusar e julgar estão encarregadas a pessoas distintas; 

c) a adoção do princípio ne procedat iudex ex officio, não se admitindo a denúncia 

anônima nem processo sem acusador legítimo e idôneo; 

d) estava apenado o delito de denunciação caluniosa, como forma de punir acusações 

falsas e não se podia proceder contra réu ausente (até porque as penas são corporais); 

e) a acusação era por escrito e indicava as provas; 

f) havia contraditório e direito de defesa; 

g) o procedimento era oral; 

h) os julgamentos eram públicos, com os magistrados votando ao final sem deliberar 

(ALONSO, 1984, p. 26 e ss. apud LOPES JR, 2017, p.160). 

 

Todavia, o sistema acusatório foi se mostrando insuficiente aos anseios repressivos da 

época, de modo que a insatisfação com o sistema vigente teve como consequência a invasão cada 

vez maior dos juízes nas atribuições dos acusadores privados, passando a proceder de ofício, sem 

acusação formal, sendo então introduzida a tortura no processo penal romano. A oralidade e a 
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publicidade foram sendo gradativamente substituídas por processos sigilosos e sentenças escritas, 

surgindo assim as características do sistema inquisitório. (LOPES JR, 2017). 

Existia uma insatisfação principalmente no que se refere ao fato de que a acusação 

era desempenhada por particulares; assim, o centro da reivindicação era, sobretudo, a vontade 

social de que o Estado passasse a ser o detentor do poder de punir. A concentração das funções 

nas mãos do Estado/Juiz foi a alternativa para retirar das mãos dos particulares a atividade 

acusatória que, em recorrentes momentos, foi associada à impunidade (RANGEL, 2019). 

Aroca, nas palavras de Lopes Jr, aponta os motivos que levaram à substituição do 

modelo acusatório para o inquisitório: 

 

Essa substituição foi fruto, basicamente, dos defeitos da inatividade das partes, levando à 

conclusão de que a persecução criminal não poderia ser deixada nas mãos dos 

particulares, pois isso comprometia seriamente a eficácia do combate à delinquência. Era 

uma função que deveria assumir o Estado e que deveria ser exercida conforme os limites 

da legalidade. Também representou uma ruptura definitiva entre o processo civil e penal 

(AROCA, 1996, p. 15 apud LOPES JR, 2017, p. 166) 

 

No processo que antes existia, a separação entre as funções de acusar, julgar e 

defender foi sendo substituída, de forma que as funções atualmente desempenhadas, 

principalmente  pelo Ministério Público,  passaram a se concentrar nas mãos dos juízes, ou seja, o 

julgador passou a desempenhar sua função de forma parcial, assumindo também a atividade de 

inquisidor, acusatória, e o acusado passa da figura de sujeito para um objeto no processo, e o 

consequente abandono de suas possibilidades de defesa. “O que era um duelo leal e franco entre 

acusador e acusado, com igualdade de poderes e oportunidades, se transforma em uma disputa 

desigual entre o juiz-inquisidor e o acusado.” (LOPES JR, 2017, p. 166) 

Situar esse sistema cronologicamente ajuda em sua compreensão; isso porque é 

possível verificar os ideais presentes na época, e como influências religiosas alteraram a própria 

estrutura processual, na medida em que, aquele que se desviava da norma, poderia estar se 
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desviando de sua espiritualidade. Assim, o modelo inquisitivo inicialmente adotado pela igreja, 

passa a, paulatinamente, ser aderido no âmbito processual penal. 

Nesse sentido, a igreja católica e o sistema inquisitório têm intima relação, porquanto, 

a busca pela verdade real (frisa-se, a problemática busca pela verdade real), e a consequente 

iniciativa na busca de provas  serviu como justificativa para práticas como a tortura e outros 

meios cruéis para se obter uma confissão, sendo esta considerada a rainha das provas. “A verdade 

absoluta é sempre intolerante, sob pena de perder seu caráter “absoluto”. A lógica inquisitorial 

está centrada na verdade absoluta e, nessa estrutura, a heresia era o maior perigo, pois atacava o 

núcleo fundante do sistema.” (LOPES JR 2017, P. 169). 

Prossegue o autor (2017, p. 171-172) que, o Directorium Insquisitorum (Manual dos 

inquisidores), do catalão Nicolau Eymerich, relata que o processo poderia ser iniciado por uma 

denúncia de um particular (sendo suficiente um mero rumor), ou por meio da investigação geral 

ou especial intentada pelo inquisidor, que tinha à sua disposição os meios coercitivos físicos e 

psicológicos para se obter a confissão. 

Ao se obter a dita “verdade absoluta” qualquer defesa se tornaria dispensável, mesmo 

porque, conforme ensinamentos de Rangel (2019), o juiz previamente emitia um juízo de valor, 

de forma que a produção de provas e a defesa se tornariam inúteis. 

O autor elenca características principais e distintivas do sistema inquisitivo, sendo 

elas: 

a) as três funções (acusar, defender e julgar) concentram-se nas mãos de uma só pessoa, 

iniciando o juiz, ex officio, a acusação, quebra, assim, sua imparcialidade; 

b) o processo é regido pelo sigilo, de forma secreta, longe dos olhos do povo; 

c) não há o contraditório nem a ampla defesa, pois o acusado é mero objeto do processo 

e não sujeito de direitos, não se lhe conferindo nenhuma garantia; 

d) o sistema de provas é o da prova tarifada ou prova legal (cf. item 7.11.2 infra) e, 

consequentemente, a confissão é a rainha das provas. (RANGEL, 2019, p. 123). 

 

O sistema inquisitivo foi sendo paulatinamente substituído pelo dito sistema misto, 

sendo esta concepção fruto da Revolução Francesa, em que o indivíduo ganha uma atenção 

especial, principalmente no que tange ao respeito aos direitos individuais. Foi introduzido pelo 
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Código Napoleônico com a divisão em duas fases, a primeira inquisitória e a segunda acusatória 

(LOPES JR, 2020). 

Nucci (2016, p. 113) explica que o sistema misto se caracteriza pela divisão da 

persecução penal em duas fases; a primeira tem a predominância do sistema inquisitivo, em que o 

procedimento é secreto, escrito e sem contraditório. Já na segunda fase, encontram-se a oralidade, 

publicidade, contraditório, a intervenção de juízes populares e a livre apreciação de provas, 

elementos estes do sistema acusatório. 

O doutrinador aponta que o sistema adotado pelo Brasil é o misto, sob o fundamento 

de que o fato da adoção pela constituição de princípios processuais penais pertinentes ao sistema 

acusatório não permite a conclusão de que seja genuinamente um sistema acusatório, porquanto o 

sistema persecutório se constitui pela “junção dos princípios constitucionais de processo penal 

associado às normas instituídas em legislação ordinária.” (NUCCI, 2016, p. 113). Assim, não tem 

como falar que foi adotado um sistema acusatório puro, uma vez que são utilizados elementos 

informativos da fase inquérito, obtidos sem a efetivação do contraditório e da ampla defesa. 

Lopes Jr (2017) faz uma crítica à classificação do sistema brasileiro como misto. 

Aponta que essa classificação “não enfrenta o ponto nevrálgico da questão: a identificação do 

núcleo fundante”, e ainda pontua que é reducionista “na medida em que atualmente todos os 

sistemas são mistos, sendo os modelos puros apenas uma referência histórica” (2020, p. 61). 

 Pondera que a separação das funções para caracterização do sistema acusatório é 

insuficiente, devendo ser analisado sob o prisma da gestão das provas (e a consequente definição 

do núcleo fundante), assim,  a decorrência lógica para a separação das funções consiste em 

manter a iniciativa da prova somente às partes, como forma de manter a imparcialidade, no 

sentido de que o juiz que determina de ofício a produção da prova, estaria contaminado e não 

pode exercer a função de julgar (2020, p. 62). 

Aponta ainda, como crítica , a classificação do sistema como misto, que a concepção 

do sistema processual não pode ser pensada de forma desconectada do princípio da 

imparcialidade, e a contaminação no caso de iniciativa probatória, bem como ser incompatível 
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com a visão de Fazzalari em que o “ativismo judicial quebra o imprescindível contraditório” 

(LOPES JR, 2020, p. 62). 

Coutinho (1998) classifica o sistema processual brasileiro como inquisitório. Explica 

que o sistema, em sua essência, é sempre puro;  no entanto, como primário e por serem 

construções históricas, adquirem características secundárias de outros sistemas, de forma que 

todos poderiam ser classificados como mistos, sendo necessário identificar a essência 

(inquisitório ou acusatório), posto que um princípio misto desconfiguraria todos os demais. Dessa 

forma, seria reducionismo pensar a configuração de determinado sistema apenas pela separação 

das funções, sendo decorrência lógica de que a iniciativa probatória deve estar sempre nas mãos 

das partes como forma de garantir a imparcialidade do julgador. 

Como será abordado com maior profundidade nos capítulos seguintes, a classificação 

do sistema brasileiro sofreu significativas mudanças com a Lei 13.964/19 que introduziu no art. 

3-A do CPP a seguinte redação “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”(BRASIL, 2019). 

Lopes Jr (2020) enxerga na redação um significativo avanço na medida em que define 

o modelo acusatório a ser empregado no direito processual penal se adequando às disposições 

constitucionais de 1988, que adotou o sistema acusatório “fundando no contraditório, na ampla 

defesa, na imparcialidade do juiz e nas demais regras do devido processo penal.” De forma que 

demais dispositivos, já considerados substancialmente inconstitucionais por adotarem medidas 

características do sistema inquisitivo, serão revogados tacitamente pelo art. 3-A do CPP, como 

por exemplo, o art. 156 do CPP. 

Ao estatuir que é vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação, o mencionado 

artigo consagra o juiz de garantias, proibindo que o juiz atue de ofício para decretar prisões 

cautelares, medidas cautelares reais, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário tal como era 

anteriormente permitido (LOPES JR. 2020). Quanto à segunda parte do artigo, teceremos as 

críticas pertinentes no tópico específico sobre o juiz de garantias. 
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Conforme prossegue o autor, a adoção do sistema acusatório não pode ser dissociada 

do contraditório e da imparcialidade, isso porque não basta a separação das funções de acusar e 

julgar e afastar o juiz da atividade investigativa e instrutória, é necessária para assegurar a 

efetividade do artigo (que prevê expressamente a adoção do sistema acusatório), a revogação dos 

demais dispositivos “substancialmente inconstitucionais”. 

Conforme ensinamentos de Rangel, não basta a adoção do sistema acusatório sem os 

demais procedimentos que se coadunem com este sistema, regido pelo contraditório, 

imparcialidade, e ampla defesa:  

Não adianta o direito brasileiro adotar o sistema acusatório se, em um processo judicial 

instaurado, o juiz interrogar o acusado sem dar-lhe o direito de, previamente, entrevistar-

se com seu defensor, a fim de preparar sua defesa e, ainda, se o chamar em juízo sem 

dar-lhe ciência, prévia, da acusação. Ou ainda se, durante o interrogatório, interpelar o 

acusado de que deve falar a verdade sob pena de ser condenado. Esse processo seria 

regido pelo sistema acusatório, porém o juiz agiria de forma inquisitiva. Existiria 

processo, porque quem acusou foi o Ministério Público, mas não com as características 

do acusatório. De que valeria? Nada. (RANGEL, 2019, p. 125). 

 

Portanto, não restam dúvidas de que o ordenamento brasileiro pretende, efetivamente, 

adotar o sistema acusatório, conforme a redação do art. 3-A do CPP (BRASIL, 2019), e deve ser 

ressaltado que este é o sistema mais adequado às disposições constitucionais, uma vez que 

somente no sistema acusatório o indivíduo deixa de ser um objeto do processo e passa a ser 

concebido como um sujeito de direitos, consoante à própria ideia do Estado Democrático de 

Direito. 

Com efeito, a função do magistrado tem íntima relação com o sistema processual 

adotado, ou seja, na medida em que o magistrado tem uma concentração de funções e iniciativa 

probatória, se aproxima do sistema inquisitivo; por sua vez, ao adotar uma posição de 

imparcialidade, deixando a produção de provas ao encargo das partes, se aproxima do sistema 

acusatório. Assim, diante da conclusão de que, no sistema brasileiro, almeja-se a adoção do 

sistema acusatório, passaremos a analisar os princípios norteadores do sistema vigente, bem 

como a posição do juiz como guardião das garantias constitucionalmente previstas. 
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3. A POSIÇÃO DO JULGADOR NO PROCESSO PENAL E PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS CORRELATOS 

 

A análise da posição do julgador no processo penal deve partir da própria concepção 

do processo em um Estado Constitucional de Direito, ou seja, a função instrumental 

constitucional. 

 O liame entre juiz, órgão que promove a acusação, defesa e acusado é estabelecido 

por meio do processo, por isso é relevante a concepção do processo como um procedimento em 

contraditório 
8
, conceito elaborado por Fazzalari, elevando o contraditório como um pressuposto 

de um processo regular; de outro modo, a legitimidade do processo tem como um dos seus 

pressupostos a paridade da participação das partes na orientação dos atos processuais até o 

provimento final. Nesse contexto, o juiz se apresenta como um “garantidor do contraditório e não 

de “contraditor”, fazendo recusa ao ativismo judicial, característico do sistema inquisitório” 

(LOPES JR, 2020, p. 53). 

Conforme abordado no capítulo anterior, o sistema acusatório é aquele que mais se 

coaduna com as premissas constitucionais e com o próprio Estado Democrático de Direito. Nas 

palavras de Bettiol (1974, p.213), é o sistema que “corresponde melhor a uma concepção política 

interessada na tutela e reconhecimento efetivos dos valores da pessoa humana”. 

A posição do julgador, portanto, é de crucial importância para que seja garantido o 

sistema adotado, por esse motivo não basta ter um juiz, “[...] devemos perquirir quem é esse juiz, 

que garantias ele deve possuir e a serviço de que(m) ele está)”( LOPES JR 2012, p. 175). 

Com efeito, respeitada a diferença primordial em relação ao processo civil, de que, 

aqui, trata-se de um exercício de poder que tem como limitação a liberdade individual, assim, se 

reveste de sua instrumentalidade constitucional, e sua forma é a garantia. Mostra-se necessária a 

releitura das posições dos personagens do processo, sobretudo do juiz, que deve zelar pela 

observância de um sistema mínimo de garantias, previstos, sobretudo, nos princípios/garantias 

                                                           
8
 Conceito trabalhado no livro Instituições de Direito Processual (2006). 
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constitucionais. 

 

3.1 Princípio da Jurisdicionalidade 

 

Inicialmente, é preciso fazer uma breve explicação do alcance do que se conceitua 

como princípio. Para Lima (2019, p. 44) princípios podem ser considerados “[...]mandamentos 

nucleares de um sistema.”; por sua vez, Nucci (2016) explica que os princípios podem ser 

implícitos e explícitos; aqueles encontrados na constituição expõem os valores que levaram à 

criação da norma, “servem de orientação para a produção legislativa ordinária, podem atuar como 

garantia direta e imediata aos cidadãos e funcionam como critérios de interpretação e integração 

do Texto Constitucional e da legislação infraconstitucional.” (2016, p. 58). 

Dessa maneira, é inegável a importância dos princípios como verdadeiros vetores de 

criação, aplicação e interpretação, visando à uniformidade e harmonia de todo o sistema jurídico, 

se subordinando ao texto fundamental, qual seja a Constituição Federal, que se expressa como 

norma suprema em um Estado Democrático de Direito. 

O princípio da jurisdicionalidade está previsto no art. 5º, LIV da CF, que estabelece 

que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, 

estabelecendo, assim, a imprescindibilidade do processo e do devido processo legal, para haver a 

privação de liberdade, ideia essa expressada pelo axioma nulla poena sine previo judicio. 

O princípio da jurisdicionalidade deriva da própria concepção do que é jurisdição; 

esta surge no momento em que o Estado avoca para si a função de dirimir os conflitos antes 

solucionados pela autotutela, que foi, gradativamente, sendo substituída pela figura de um 

terceiro, inicialmente escolhido pelas partes e passando à arbitragem obrigatória até a avocação 

completa da função estatal de dirimir os conflitos. No conceito de Fernando Capez, jurisdição é: 

 

“[..] é uma das funções do Estado, mediante o qual este se substitui na figura de um juiz 

,aos titulares dos interesses em conflito, para, imparcialmente, aplicar o direito ao caso 

concreto, a fim de fornecer uma pacífica solução ao litígio, reafirmando a autoridade da 
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ordem jurídica e a verticalidade da relação Estado-Particular a fim de fornecer uma 

pacífica solução ao litígio, reafirmando a autoridade da ordem jurídica e a verticalidade 

da relação estado-particular”(CAPEZ, 2018, p.50) 

 

Dessa forma, uma das características apontadas pelo doutrinador é a substitutividade, 

ou seja, ao Estado, cabe substituir a vontade dos litigantes, com a finalidade de promover a justa  

composição da lide. Não cabe ao estado adotar posturas parciais, sendo sua função a correta 

aplicação das regras “genérica e impessoais, objetivamente fixadas” (2018, p.51), o Estado busca 

reafirmar a autoridade do ordenamento jurídico, no sentido de que almeja eliminar a insatisfação, 

com a aplicação da norma ao caso. 

Além disso, aponta como característica da jurisdição a inércia e a imutabilidade. A 

primeira significa que os órgãos jurisdicionais são inertes, para impedir que o exercício 

espontâneo afete a imparcialidade do julgador. Já a segunda significa que os atos jurisdicionais 

são os únicos passíveis de transitar em julgado, ou seja, se tornarem imutáveis, formando com 

isso a coisa julgada (art. 5º, XXXVI da CF), exceto por conta da revisão criminal (art. 621 e 

seguintes do CPP). 

Embora a jurisdicionalidade tenha uma importante matiz interna, no sentido de 

exclusividade dos tribunais para impor a pena e o processo, a esta não se limita, devendo este 

princípio ser visto no “contexto das garantias orgânicas da magistratura, de modo a orientar a 

inserção do juiz no marco institucional da independência, pressuposto de imparcialidade, que 

deverá orientar a sua relação com as partes no processo”(LOPES JR, 2020, p. 84). 

Dessa maneira, a garantia da jurisdição determina que não basta ter um juiz, é 

necessário que ele seja imparcial, natural e cumpra seu papel de garantidor de direitos previstos 

no texto constitucional. 

A atuação do julgador não deve ser vinculada a pressões políticas e interesse da 

maioria. Isso porque, no âmbito do Processo Penal, o interesse da maioria, muitas vezes 

influenciado pelas mídias e anseios punitivistas em que enxergam o Processo Penal como 

instrumento de segurança pública, podem não corresponder aos limites constitucionais do poder 

de punir do Estado. Assim, um juiz que atue desvinculado de pressões externas, torna-se 
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independente e imparcial, para aplicação do direito sob a luz das disposições constitucionais. 

A desvinculação externa, ou seja, pressões políticas e de demais tribunais, é apenas 

uma faceta da ideia de imparcialidade e independência, porquanto “o juiz é um ser humano e 

mesmo não querendo, mesmo que não tenha plena consciência disto, ele não consegue afastar 

uma enorme carga de subjetividade na sua função de julgar” (FACCHINI NETO, Eugênio, 2007, 

p. 407, citado por Oliveira, 2016, p.103).  

A posição do julgador é de tamanha importância, que diversos princípios são voltados 

especificamente à sua atuação, de modo a condicionar que possua requisitos mínimos para o 

exercício da atividade jurisdicional, comunicando-se e ensejando ramificações do princípio da 

jurisdicionalidade, como veremos nos tópicos seguintes. 

 

3.1.1 Imparcialidade  

 

Na medida em que for substituindo a justiça privada, é necessário que o terceiro 

julgador da causa não esteja vinculado à causa ou ao interesse das partes, como forma de garantir 

a imparcialidade e, consequentemente, a existência de um processo legítimo. Dessa forma, a 

imparcialidade é uma consequência lógica do princípio da jurisdição, um atributo indispensável e 

inerente, é um consectário do devido processo legal, e uma das garantias trazidas pela instituição 

do sistema acusatório, previsto constitucionalmente (art. 129, I da CF) conforme explica Lima 

(2019), bem como expressamente consignado no art. 3-A 
9
do CPP ,incorporado pela Lei 

13.964/19. 

Badaró (2018) explica que, embora não conste expressamente no texto constitucional, 

foi buscado assegurar condições de independência, visando vedar a prática de situações que 

pudessem colocar em risco a imparcialidade como, por exemplo, o art. 95, caput e parágrafo 

único da Constituição Federal. 

                                                           
9
 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. 
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Em âmbito internacional,  é assegurado o direito a um tribunal imparcial pelo pacto 

Internacional sobre direitos civis e políticos, adotado pela assembleia geral das nações unidas 

(art. 14.1); bem como na Convenção sobre Direitos Humanos, em que foi garantido o direito a 

um juiz ou tribunal imparcial, no art. 8.1, sendo ambos internalizados por meio do decreto nº 592, 

de 6 de julho de 1992 e Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, respectivamente, adquirindo 

status constitucional por se tratar de normas internacionais de proteção aos direitos humanos, por 

força do art. 5º, §2º da CF/88. 

A condição de imparcialidade é, com efeito, requisito mínimo para exercício da 

jurisdição, segundo Badaró (2018) “a imparcialidade é conditio sinequa nonde qualquer juiz. Juiz 

parcial é uma contradição em termos”.  

O autor alerta ainda que a imparcialidade não deve ser enxergada como sinônimo de 

neutralidade, sendo esta, de fato inexistente, uma vez que o juiz é um homem normal, de forma 

que não é possível desvincular de suas interações sociais, o que torna inócua a busca por um juiz 

neutro. Assim, é impossível exigir-se que o juiz, enquanto ser humano, se prive de todas as suas 

convicções pessoais, de modo a fazer com que estas não influenciem no seu julgamento 

(OLIVEIRA, 2016). Todavia, existem condições objetivas pelas quais a imparcialidade pode ser 

comprometida, devendo estas serem evitadas. 

Assim, a imparcialidade pode ser observada sobre o prisma de imparcialidade 

subjetiva ou objetiva. Lopes Jr (2020, p. 93) pontua que a subjetiva remonta à ideia de convicção 

pessoal do julgador, sem que tenha os pré-juízos. Por sua vez, a imparcialidade objetiva tem 

relação com o juiz e o objeto do processo, de forma que o juiz possa “se encontrar em uma 

situação dotada de garantias bastantes para dissipar qualquer dúvida razoável acerca de sua 

imparcialidade” (LOPES JR, 2020, p.93). 

Para Badaró (2018) a imparcialidade deve ser entendida como uma aparência geral de 

imparcialidade, no sentido de que a sociedade deve acreditar que o julgamento se deu perante um 

juiz imparcial e, por conseguinte, ser conferida credibilidade e legitimidade à decisão proferida. 

Na síntese do autor “Se a sociedade não acredita que a justiça foi feita, porque não se garantiu por 
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juiz ou tribunal imparcial, o resultado de tal processo será ilegítimo e prejudicial ao Poder 

Judiciário.” (BADARÓ, 2018, p. 3). 

Lima (2019) aponta que a imparcialidade deve ser analisada sob o prisma das causas 

que levariam ao impedimento do julgador (art. 252 do CPP), sendo essas circunstâncias, objetivas 

ao processo, às causas de suspeição, ligadas aos fatores subjetivos previstos no art. 254 do CPP. 

Todavia, a garantia da imparcialidade não se limita ao conhecimento de causas 

impeditivas ou de suspeição, relacionadas à função de julgar, uma vez não haveria 

imparcialidade, mantendo-se o poder de iniciativa probatória nas mãos do julgador; isso porque a 

figura de um juiz que esteja vinculado à busca da prova  não corresponde à ideia de um terceiro 

heterônomo, próprio do sistema acusatório (LOPES JR, 2020). 

A gestão das provas nas mãos do juiz é um dos núcleos fundantes do sistema 

inquisitório e, por consequência, neste sistema não é possível falar em imparcialidade do 

julgador. 

Para Lopes Jr (2020), não é possível falar apenas da separação das funções para 

caracterização do sistema acusatório, devendo ser analisado sob o prisma da imparcialidade e do 

contraditório;  assim, um juiz que tenha iniciativa probatória configura-se como um juiz- ator (e 

não espectador), saindo da sua posição de imparcialidade e, dessa maneira, comprometendo toda 

a atividade jurisdicional. 

Dessa forma, a imparcialidade, na visão do autor, somente será possível quando 

existir “além da separação inicial das funções de acusar e julgar, um afastamento do juiz da 

atividade investigatória/instrutória.” (LOPES JR, 2020, p. 90). 

Com efeito, conforme pontua o autor, com a adoção expressa pelo sistema acusatório 

no âmbito do processo penal, com a inserção do art. 3-A
10

 no Código de Processo Penal, artigos 

como 156, 127, 242, 209 e 385, que permitem a iniciativa probatória do juiz, estão tacitamente 

revogados.  

                                                           
10

 Cabe frisar que com a concessão de Liminar na Medida Cautelas nas ADI’s n 6,298, 6.299, 6.300 e 6.305 pelo 

Ministro Luiz Fux, a medida está suspensa, prevalecendo ainda a estrutura inquisitória no processo penal. 
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Nessa perspectiva, Lima (2020), explica que é questionável até que ponto as decisões 

proferidas pelo mesmo juiz que atuou na fase de investigação  sejam imparciais, uma vez que o 

mesmo teve contato com os elementos informativos, produzindo provas de ofício e decretando 

medidas cautelares, para o autor;  ainda que não se possa afirmar categoricamente, é no mínimo 

passível de gerar dúvida razoável. 

Badaró (2018, p. 4) explica que é possível identificar dois momentos da 

jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos sobre o direito ao juiz imparcial. O 

primeiro diz respeito ao caso Piersack vs. Bélgica, bem como no caso de Cubber vs. Bélgica, em 

que foi firmado o entendimento, no sentido de que o exercício prévio na fase de investigação 

pode provocar dúvidas sobre imparcialidade, ou seja, aquele que atuou na fase pré processual fica 

impedido de ser julgador na fase processual, como forma de garantir a imparcialidade. 

Ainda no âmbito internacional, no caso Caso Hauschildt vs. Dinamarca, bem como 

no caso Caso Nortier vs. Países Baixos, a imparcialidade passou a ser revista sobre outros 

aspectos, passou a considerar que não basta a intervenção prévia na fase pré processual para 

considerar que houve violação da imparcialidade, mas deve se levar em consideração a natureza 

dos atos por ele praticados em tal fase, bem como a fundamentação utilizada na prática de tais 

atos. Noutras palavras, deve-se verificar, com base nos juízos utilizados pelo julgador, se, de fato 

houve ruptura da imparcialidade, pelo fato de ter atuado na fase de investigação. 

Todavia, o autor pontua que sob seu ponto de vista, de forma diversa da que foi 

adotada neste segundo momento pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que em 

determinados atos como medidas cautelares pessoais, que por serem desenvolverem um mesmo 

tema a ser tratado na sentença final e por exigirem um determinado grau de certeza e 

probabilidade, independe apenas da motivação como forma de verificar a o comprometimento da 

imparcialidade, mas “comprometem a imparcialidade objetiva do julgador, por exigirem uma pré-

concepção em grau elevado, que vincula psicologicamente o juiz, que tenderá a decidir no 

mesmo sentido na sentença final.” (BADARÓ, 2018, p. 5). 

Lopes Jr (2020) cita uma importante decisão no processo penal Europeu, proferida no 
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TEDH no caso Catillo-Algar contra Espanã (STEDH de 28/10/1998), em que dois magistrados 

que denegaram recurso interposto em fase pré-processual foram considerados parciais. E, em 

âmbito interno, aponta como relevantes as considerações feitas pelo Min. Cezar Peluso no HC 

94641/BA, Rel. orig. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, em que foi 

concedido habeas corpus em um caso de atentado violento ao pudor contra a própria filha, pelo 

fato de que, no curso do procedimento oficioso de investigação de paternidade, para averiguar a 

paternidade proposta pela filha do paciente, surgiram indícios da prática delituosa, momento em 

que  inicial acusatória foi a recebida e processada pelo mesmo juiz da ação de investigação de 

paternidade. Confira-se o voto-vista do Min. Cezar Peluso: 

 

pelo conteúdo da decisão do juiz, restara evidenciado que ele teria sido influenciado 

pelos elementos coligidos na investigação preliminar. Dessa forma, considerou que teria 

ocorrido hipótese de ruptura da denominada imparcialidade objetiva do magistrado, cuja 

falta, incapacita-o, de todo, para conhecer e decidir causa que lhe tenha sido submetida. 

Esclareceu que a imparcialidade denomina-se objetiva, uma vez que não provém de 

ausência de vínculos juridicamente importantes entre o juiz e qualquer dos interessados 

jurídicos na causa, sejam partes ou não (imparcialidade dita subjetiva), mas porque 

corresponde à condição de originalidade da cognição que irá o juiz desenvolver na 

causa, no sentido de que não haja ainda, de modo consciente ou inconsciente, formado 

nenhuma convicção ou juízo prévio, no mesmo ou em outro processo, sobre os fatos por 

apurar ou sobre a sorte jurídica da lide por decidir.  (BRASIL, 2008) 

 

Ainda sobre a importância da garantia da imparcialidade, sob todos os aspectos, 

SCHUNEMANN, citado por Lopes Jr, explica a relação entre a teoria da dissonância cognitiva, 

desenvolvida na psicologia social, e a imparcialidade do juiz. Em linhas gerais, a teoria explica as 

formas de reação do indivíduo frente a duas posições antagônicas, geradoras de situação 

desconfortável, bem como as formas de compatibilizar as duas posições, com fim de minimizar a 

contradição entre o seu conhecimento e a sua opinião.  

No campo do processo penal, a teoria pode ser aplicada à atuação do julgador, bem 

como sua influência no seu julgamento, na medida em que “[...] precisa lidar com duas 

“opiniões” antagônicas, incompatíveis (teses de acusação e defesa), bem como com a “sua 

opinião” sobre o caso penal, que sempre encontrará antagonismo frente a uma das outras duas 
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(acusação ou defesa). ” (LOPES JR, 2020, p. 99). Assim, o autor explica que, pelo fato da 

atuação em fase de inquérito, o juiz passa a estabelecer uma pré-valoração, formando uma 

imagem mental dos fatos, de forma que é inafastável o pré-julgamento (LOPES JR, 2020). 

Todavia, há uma tendência natural do ser humano à estabilidade cognitiva e, por este 

motivo, passam a desenvolver um processo voluntário ou involuntário, de modo a evitar o 

incômodo provocado pelas dissonâncias (LIMA, 2020). 

Conclui-se que o juiz, tendencialmente, irá se apegar aos fatos pré valorados, de 

modo que, ao longo da instrução, irá buscar meios de ratificar suas conclusões, com base nos 

elementos colhidos na fase de inquérito e, assim, a fase de instrução irá consistir na busca seletiva 

de informações, o que justifica muitas vezes a postura, muitas vezes desinteressada, do juiz em 

relação às perguntas formuladas pela defesa. O autor ressalta que a situação se agrava quando o 

juiz de ofício, determina a produção de provas que sequer foi postulada pelo acusador de forma 

que constitui grave ameaça à imparcialidade (LOPES JR, 2020). 

Pela Teoria da dissonância cognitiva, além da busca seletiva como forma de 

minimizar as dissonâncias, o indivíduo desvaloriza elementos cognitivos dissonantes (efeito 

inércia ou perseverança), desvalorizando o mérito das informações posteriores, tem-se a recusa 

ativa do aumento de elementos cognitivos dissonantes (LIMA, 2020). Noutras palavras busca 

diminuir as dissonâncias, ou seja, contrária aos pré-julgados, ou no caso do inquérito policial, 

aquelas que infirmem a necessidade de determinada medida cautelar ou restritiva. 

Em suma, a imparcialidade deve ser compreendida tanto sob o aspecto objetivo como 

subjetivo, não sendo a imparcialidade confundida com neutralidade, uma vez que não é possível 

dissociar o juiz de suas interações sociais bem como de suas próprias convicções. O que se 

pretende é a eliminação de disposição de atos procedimentais que, de alguma forma, possam 

violar a imparcialidade, como forma de manter o alheamento do juiz em relação ao objeto do 

processo (sendo essa característica, imprescindível dentro de um sistema acusatório) e, com isso, 

garantir a própria “aparência de justiça” perante a sociedade e a própria credibilidade do sistema 

judiciário. 
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Nesse sentido, como forma de proteger a imparcialidade em muitos ordenamentos, 

como o brasileiro, houve diversas tentativas de consagração da separação do juiz que atua na fase 

de investigação daquele que atua na fase processual, e, assim, por meio do art. 3-A, ficou de fato 

consignada a adoção do juiz de garantias, sendo este “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[...]” (BRASIL, 2019) como se verá 

especificamente no próximo capítulo. 

 

3.1.2 Juiz natural 

 

O princípio do juiz natural guarda íntima correlação com o princípio da 

imparcialidade (CAPEZ, 2018), tendo em vista seu próprio conteúdo, qual seja “o direito que 

cada cidadão tem de saber, de antemão, a autoridade que irá processá-lo e qual juiz ou tribunal 

que irá julgá-lo, caso pratique uma conduta definida como crime no ordenamento jurídico-penal” 

(LOPES JR, 2020, p. 413).  

Referido princípio encontra-se em dois dispositivos constitucionais, em decorrência 

do seu duplo aspecto (CAPEZ, 2018), o art. 5º, XXXVII da CF/88 dispõe que “não haverá juízo 

ou tribunal de exceção” (BRASIL, 1988) veda a criação de tribunais pós-fato, direcionado para 

determinado caso ou pessoa. Por sua vez, o segundo aspecto, complementar a ideia de juiz 

natural, está previsto no art. 5º, LIII da CF, estabelecendo que “ninguém será processado nem 

sentenciado senão pela autoridade competente” (BRASIL, 1988). 

Assim, apesar de não previsto expressamente o princípio no bojo da constituição, não 

há como desconsiderar que o conteúdo está constitucionalmente assegurado. Ademais, referido 

princípio encontra-se presente em normas internacionais, como no art. 8º, nº 1 do Decreto 678/92 

que promulgou a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, bem como no arts.9.3 e 14 do 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, aprovado pela Assembleia Geral da ONU, em 

Nova York em 16 de dezembro de 1996 ( LIMA, 2019). 
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Para Rangel (2019, p. 549), o referido princípio consiste em um “verdadeiro 

pressuposto processual de validade do processo”;  para Coutinho (1998, p. 174) é a “expressão do 

princípio da isonomia e também um pressuposto de imparcialidade”, Lopes Jr (2020, p. 86) 

entende que o referido princípio “não é mero atributo do juiz, senão um verdadeiro pressuposto 

para a sua própria existência”. 

Encontram-se na Constituição as ditas competências absolutas, como no caso da 

matéria e da função; por sua vez, a competência de foro é regulada por Lei Federal, como por 

exemplo, pelo Código de Processo Penal; noutras palavras, juiz competente é aquele estabelecido 

em lei.  

Renato Brasileiro de Lima explica que as regras taxativas de competência buscam 

assegurar que as partes sejam julgadas por um juiz independente e imparcial. Para o autor, a 

exigência de um terceiro imparcial “é a razão de ser da própria existência do processo [...] sendo 

inviável conceber a existência de um processo em que a decisão do feito fique a cargo de um 

terceiro interessado em beneficiar ou prejudicar uma das partes” (LIMA, 2019, 346). 

Ao delimitar a competência, a intenção do legislador foi justamente a de evitar 

usurpações e vedar que juízes incompetentes julguem a causa, como forma de garantir a 

imparcialidade e a própria credibilidade da Justiça. Nucci (2016) aponta que no estabelecimento 

de regras aptas a constituírem um sistema claro e prévio à indicação do juiz competente para o 

julgamento da causa, haverá maior aceitação pelas partes, e reforçando a legitimação do Poder 

Judiciário. 

Dessa forma, diante da importância do referido princípio, e das regras de 

competência, ambos são igualmente aplicáveis ao juiz de garantias, uma vez que se pretende ter 

um verdadeiro juiz natural na fase de investigações, conforme será analisado no capítulo 

subsequente. 
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3.1.3 Presunção de inocência 

 

Com e eclosão da Revolução Francesa e a valorização do indivíduo, bem como dos 

direitos e garantias fundamentais, momento este em que foi gradativamente sendo abandonado o 

modelo inquisitório, dando espaço para o sistema acusatório, nasce o princípio da presunção da 

inocência (RANGEL, 2019, p. 87). 

Foi consignado no art. 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que 

“todo homem é considerado inocente, até o momento em que, reconhecido como culpado [...]”, o 

mesmo princípio foi adotado no art. 11.1 da Declaração Universal de Direitos Humanos, 

aprovada pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1948, o qual dispõe que “Toda pessoa 

acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se prova sua 

culpabilidade, de acordo com a lei e em processo público no qual se assegurem todas as garantias 

necessárias para sua defesa”. 

Encontram-se dispositivos semelhantes na Convenção Europeia para a Proteção dos 

Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais em seu art. 6.2, no Pacto Internacional de Direitos 

Civis e Políticos (art. 14.2) e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto 678/92 

– art. 8º, §2º). 

Em nosso ordenamento, ficou expressamente consignado referido princípio no art. 5º, 

LVIII da Constituição Federal de 1988, dispondo que “Ninguém será considerado culpado até o 

trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (BRASIL, 1988). 

Uma das diferenças dessa previsão constitucional em relação aos demais 

instrumentos normativos internacionais citados consiste no fato de que a terminologia adotada em 

nosso ordenamento, em referência ao princípio, é diferente daquelas geralmente utilizadas, 

naquelas se adota a “presunção de inocência” , por sua vez, em nosso ordenamento utiliza-se o 

termo “ninguém será considerado culpado” (LIMA, 2020). 

Nesse sentido, para alguns doutrinadores, ambos os conceitos não podem ser 

considerados sinônimos.  Rangel (2019, 88) aponta sua crítica em relação à matéria, no sentido 
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de que “não adotamos a terminologia presunção de inocência, pois, se o réu não pode ser 

considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, também não pode 

ser presumidamente inocente”. 

Assim, para o autor, o referido princípio, adotado na Constituição, não significa que 

foi presumida a inocência, mas que declara que ninguém será culpado até o trânsito em julgado. 

Do seu ponto de vista, presunção e certeza são conceitos distintos e que não podem ser 

confundidos, de forma que o acusado pode ser presumidamente culpado e pode ser 

presumidamente inocente, sem que isso viole a Constituição Federal, uma vez que, ao ser 

interposto determinado recurso, a decisão prolatada pelo magistrado ficará sujeita à condição, 

evento incerto e futuro, qual seja, a reforma ou não pelo Tribunal. 

O autor prossegue pontuando que a decretação da prisão antes da sentença penal 

condenatória não viola o disposto no art. 5º, LVII da CF/88, uma vez que, na própria 

constituição, é estabelecido que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem 

escrita e fundamentada, sendo referido entendimento consagrado pela Súmula nº 9 do STJ. 

Por fim, o autor entende que a interpretação a ser dada à referida regra constitucional 

refere-se ao ônus da prova, no sentido de que incumbe à acusação, exercida pelo Ministério 

Público, comprovar a responsabilidade penal pela conduta praticada. 

Contrapondo-se  as críticas traçadas pelo autor, entendemos que a visão que melhor 

se coaduna com as disposições constitucionais e o Estado Democrático de Direito é aquela 

adotada pelo autor Lopes Jr (2020), que entende que é reducionista a concepção de que a 

Constituição adotou apenas a “presunção de não culpabilidade”, de forma que, adotar tal 

concepção seria entender a constituição de forma divergente dos preceitos internacionais de 

garantias individuais, conforme já citado. 

Tendo em vista a redação ampla do referido dispositivo, a aplicação do princípio não 

deve se restringir a ao processo, cabendo em igual medida sua aplicação na fase de investigação. 

para Choukr (2001, p. 38), a presunção da inocência ainda nesta fase constitui “verdadeira matriz 
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para a compreensão global do sistema instrumental penal, requerendo, inegavelmente, um 

compromisso não apenas teórico, mas, também, ético, do modelo utilizável”. 

Uma de suas consequências mais importantes e evidentes é a passagem do ser 

humano da condição de objeto do processo, nesse caso, da investigação, para condição de sujeito, 

com direitos e deveres apropriados a essa atividade (CHOUKR, 2001, p. 36). 

Conforme conceito adotado por OLIVEIRA, Eugênio (2018) a presunção de 

inocência, ou estado ou situação jurídica de inocência impõe ao Poder Público a observância de 

duas regras em relação ao acusado: 

 

uma de tratamento, segundo a qual o réu, em nenhum momento do iter persecutório, 

pode sofrer restrições pessoais fundadas exclusivamente na possibilidade de condenação, 

e outra de fundo probatório, a estabelecer que todos os ônus da prova relativa à 

existência do fato e à sua autoria devem recair exclusivamente sobre a acusação. À 

defesa restaria apenas demonstrar a eventual incidência de fato caracterizador de 

excludente de ilicitude e culpabilidade, cuja presença fosse por ela alegada. 

(OLIVEIRA, EUGÊNIO, 2018, p. 55) 

 

Nesse sentido, entendemos que a presunção de inocência é um “um verdadeiro dever 

imposto ao julgador de preocupação com o imputado, uma preocupação de tratá-lo como 

inocente.” (LOPES JR, 2020, p.139); por esse motivo, é tão importante a adoção da presunção de 

inocência como uma garantia constitucionalmente imposta ao julgador, tanto como uma regra de 

tratamento como uma regra probatória
11

. 

Assim, conforme ensina Lima (2019), da presunção de inocência derivam duas regras 

fundamentais, a regra probatória e a regra de tratamento, sendo acrescentada a esse prisma, a 

adoção da presunção da inocência em sua dimensão de “norma de julgamento”. 

Quanto à adoção da presunção de inocência como regra probatória, significa que 

compete exclusivamente à acusação o ônus da prova, incumbindo-lhe comprovar os fatos 

narrados na denúncia. Para Lima (2019), nessa acepção a presunção de inocência confunde-se 

com o in dubio pro reo, enquanto regra de apreciação de provas, ou seja, na dúvida quanto à 

                                                           
11

Conclusão essa também adotada por Paulo Rangel (2019). 



42 
 
 

 

 

culpabilidade do acusado, com base nas provas apresentadas, deve o magistrado absolvê-lo, uma 

vez que é “é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente” (LIMA, 2019, 

p. 46). 

Ainda em relação à matéria, importantes as considerações feitas por Rangel quanto ao 

art. 156 do CPP (o qual entende-se estar tacitamente revogado com a Lei 13.964/19), que 

dispunha que: 

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz 

de ofício: 

I –ordenar,mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas 

consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e 

proporcionalidade da medida; 

II –determinar,no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de 

diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.  

 

Ou seja, atribuía poderes investigatórios ao juiz, que poderia colher provas para 

formar (ou na nossa visão, até mesmo apenas ratificar pré-juízos), com base no seu próprio 

convencimento, contaminando, por completo, a adoção do sistema acusatório, a imparcialidade, e 

violando a presunção de inocência enquanto regra probatória. Sobre o tema, trataremos 

detalhadamente, no capítulo sobre o juiz de garantias e a investigação preliminar. 

A presunção de inocência ,enquanto regra de tratamento, remete à ideia de que a 

liberdade é a regra no ordenamento brasileiro, sendo a prisão cautelar uma excepcionalidade, o 

que não significa que não pode haver prisões cautelares que almejam garantir a efetividade do 

processo, mas de forma que não “não perca seu caráter excepcional, sua qualidade instrumental, e 

se mostre necessária à luz do caso concreto.” (LIMA, 2019, p. 47). 

Lopes Jr (2020) aponta que, enquanto norma de tratamento, deve ser observada sob 

duas dimensões, interna e externa ao processo. Internamente, é destinada ao julgador, que deve 

tratar o acusado como inocente, até que se tenha eventualmente uma sentença penal condenatória 

transitada em julgado. E assim, conforme aponta Lopes Jr (2020) e Lima (2019), essa regra 

reforça a excepcionalidade das prisões cautelares. 
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Sob o ponto de vista externo, diz respeito à própria estigmatização pela sociedade do 

autor de uma infração penal. Nas palavras de Lopes Jr (2020, p. 142), “exige uma proteção contra 

a publicidade abusiva e a estigmatização (precoce) do réu”, se relacionando com os princípios 

constitucionais da imagem, dignidade e privacidade. Nesse sentido, é inegável a influência da 

mídia no processo de estigmatização e, não raras vezes, é possível afirmar que juízes cedem às 

pressões populares, comprometendo sua imparcialidade e afastando a presunção de inocência 

como regra de tratamento. 

Como norma de julgamento, Lopes Jr pontua que, novamente, é destinada ao juízo, se 

diferindo da norma probatória, na medida em que “atua na perspectiva subjetiva, ao passo que as 

regras probatórias têm natureza objetiva.” Noutras palavras,  exige a aplicação do indubio pro reo 

durante toda a persecução penal, ressaltando assim, mais uma vez,  como a presunção de 

inocência influencia na postura do julgador, tanto na fase de inquérito quanto na fase de 

instrução, e,  em como a posição do julgador é fundamental para que sejam concretizados os 

ideais constitucionais, ressaltando sua posição de garantidor dos direitos do acusado/investigado. 

 

3.1.4 Contraditório e a Ampla defesa 

 

A percepção do processo como um procedimento em contraditório, estruturado por 

Fazzalari, é um importante elemento na democratização do processo penal, na medida em que a 

decisão “não é mais considerada ato exclusivo do órgão julgador e sim ato no qual as partes 

contribuem para elaboração” (BAHURY, 2018, p. 75). Assim, para que o provimento final seja 

considerado legitimo, necessariamente implica na “efetiva e igualitária participação das partes no 

processo”. (LOPES JR, 2020, p. 242). 

Todavia, o contraditório, conforme explica Lopes Jr (2020), na visão de Fazzalari, 

deve ser compreendido em sua dupla acepção; a primeira diz respeito ao direito à informação 

(conhecimento); no segundo momento, é relacionada à efetiva e igualitária participação das 
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partes como forma de garantir a paridade de armas e oportunidade. O simples fato de ter uma 

defesa não significa que foi exercido o contraditório, é preciso que a defesa seja apta, de forma a 

influenciar no convencimento do julgador. 

Como explica Lima (2019), como reflexo da concepção da isonomia, com base não 

apenas na igualdade formal, mas também na igualdade substancial, o contraditório passou a ser 

uma realidade, de forma que deve ser assegurado às partes a real e igualitária participação ao 

longo de todo o processo. Por esse motivo, tão importante é que seja dado ao acusado a 

possibilidade de defesa técnica, ao longo de toda persecução penal, para que, em posição de 

igualdade, possa se defender das acusações formuladas.  

Nesse sentido, é extremamente incompatível a postura de alguns juízes, que 

simplesmente desprezam, ao realizar a instrução, o depoimento e as perguntas formuladas pela 

defesa. Claro que isso não é uma regra e nem poderia ser, todavia, a autora se recorda de uma 

audiência na qual presenciou que a juíza simplesmente via vídeos no momento do depoimento 

das testemunhas da defesa. Ora, tinha defesa? Sim.  Houve ali o exercício do contraditório? Não. 

Por esse motivo, torna-se tão válida a análise do contraditório como uma condição da atuação 

jurisdicional, no sentido de que é das partes o direito de exercer o contraditório, e incumbe ao juiz 

ser o garantidor do exercício desse direito, na medida em que se permita influenciar pelas 

contraprovas produzidas. 

O contraditório e a ampla defesa foram adotados no art. 5º, LV da CF/88, 

estabelecendo que “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.” 

(BRASIL, 1988), referido direito também foi adotado na Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), em seu art. 8.1, sendo aprovado pelo Congresso, 

através do Decreto Legislativo nº 27 de 26/5/1992. 

A instrução contraditória é um consectário do direito de defesa, uma vez que “[...] 

não se concebe um processo legal, buscando a verdade processual dos fatos, sem que se dê a 
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oportunidade de desdizer as afirmações feitas pelo Ministério Público (ou seu substituto 

processual) em sua peça exordial.” (RANGEL, 2019, p.77). 

Ponto de análise importante consiste no exercício do contraditório e da ampla defesa, 

no curso da investigação, muitas vezes, relegado. Conforme explica Bahury (2018), a persecução 

penal é dividida em duas fases, a primeira denominada investigação preliminar é gênero da qual o 

inquérito policial é espécie, sendo este adotado em nosso ordenamento conforme art. 4 do CPP.  

Esta fase tem como objetivo fornecer elementos sobre a infração penal para que, 

havendo indícios suficientes de autoria ou participação e prova da existência do crime, possa ser 

oferecida a denúncia pelo Ministério Público. A autora explica que se trata de procedimento 

meramente administrativo, todavia, há divergência sobre a incidência ou não do princípio do 

contraditório e da ampla defesa nesta fase. 

Aqueles que defendem a não incidência desses direitos na fase de inquérito,  

interpretam  que o art. 5º, inciso LV da CF/88, ao determinar que o contraditório deve incidir  no 

“processo” judicial ou administrativo, excluiu do âmbito de abrangência dos referidos princípios 

da fase de inquérito policial ,tendo em vista sua natureza de “procedimento”. Outro argumento 

utilizado é a interpretação de que o legislador adotou o termo “acusado”, que é o termo 

tecnicamente utilizado para se referir ao investigado, após a instauração da ação penal, após o 

recebimento da denúncia ou queixa (BAHURY, 2018). 

Todavia, consoante o entendimento de Bahury (2018), entende-se ser reducionista a 

concepção de que o direito ao contraditório e a ampla defesa se reduzem à fase processual. Isso 

porque, conforme ponderado pela autora, é necessária a releitura de todo Código à luz da 

constituição, abrangendo, assim, o tema inquérito policial. 

Afastar a incidência desses direitos apenas pela terminologia adotada é frágil, na 

medida em que, em diversos momentos, o legislador não faz diferenciação entre “processo” e 

“procedimento” (LOPES JR; GLOECKNER, 2014). Ademais, a expressão “acusados” foi 

complementada com a abrangência da expressão “em geral”, conforme pontua Bahury (2018). A 

adoção dessa expressão na Constituição Federal de 1988 é uma inovação em relação àquelas que 
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a antecederam, que adotavam somente “acusados”, revelando, assim, a intenção do legislador em 

ampliar o âmbito de abrangência da referida norma. 

Com efeito, o art. 14 do CPP, estatui que “O ofendido, ou seu representante legal, e o 

indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade.” 

Portanto, é possível inferir que referido artigo possibilita o exercício da defesa técnica, ainda no 

curso da investigação. Todavia, conforme crítica apontada por Bahury (2018), a defesa técnica 

geralmente exercida nessa fase somente é constituída caso o indiciado tenha condições de arcar 

com a contratação de advogado, o que não é a realidade de grande parte dos acusados. 

Por isso, tão importante a análise do contraditório, complementado pela ideia de 

ampla defesa, prevista no mesmo art. 5º, LV da CF/88. Na visão de Lima (2019) o exercício da 

ampla defesa só é possível por meio do direito à informação, sendo este um dos elementos do 

contraditório e, além disso, se constitui de um segundo elemento, a reação das partes. Assim, para 

o autor, ambos os princípios não se confundem, no sentido de que a exigência de partes em 

posições antagônicas e uma obrigatoriamente na posição de defesa é expressão da ampla defesa; 

já o contraditório é a possibilidade de ambas as partes se contraporem aos atos da parte contrária. 

A ampla defesa abrange a defesa técnica e a autodefesa. A primeira é aquela exercida 

por profissional da advocacia, dotado se capacidade postulatória, é “necessária, indeclinável, 

plena e efetiva, não sendo possível que alguém seja processado sem que possua defensor” 

(LIMA, 2019, p. 57). Importante neste aspecto a previsão contida no art. 261 do CPP que 

estabelece que “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem 

defensor.” (BRASIL, 1941). 

Conforme alertado pelo autor, além da exigência da defesa técnica, esta deve ser 

plena e efetiva, “de que adianta a presença física de defensor que não arrola testemunhas, que não 

faz perguntas, que não oferece memoriais, ou que os apresenta sucintamente, sem análise da 

prova, em articulado que poderia ser utilizado em relação a qualquer processo criminal?” (2019, 

p.60), noutras palavras não basta a existência de um defensor, de forma que qualquer defesa é 
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sinônimo de nenhuma defesa, ou uma defesa meramente formal, é necessário que seja exercida 

de forma adequada e em pé de igualdade com o exercício da acusação.
12

 

Já a autodefesa é exercida pelo próprio acusado, sendo essa disponível, não podendo 

o acusado ser compelido a exercê-la. Lima (2019) explica que a autodefesa se manifesta pelo 

direito à audiência, direito de presença e capacidade autônoma do acusado. 

O direito à audiência consiste no direito que o acusado tem de apresentar 

pessoalmente ao julgador a sua versão dos fatos, exercido através do interrogatório, sendo este 

considerado um meio de defesa (LIMA, 2019, p.62), por sua vez, o direito de presença consiste 

na possibilidade conferida ao acusado de estar presente nos atos processuais realizados durante a 

audiência e, dessa forma acompanhar a produção de provas. (BAHURY, 2018).
13

 

Dessa forma, tendo em vista a necessidade de ser assegurado o contraditório, tanto na 

fase de inquérito, quanto na fase processual, passaremos à análise da motivação das decisões 

judiciais como síntese da dialeticidade exercida entre as partes, consistindo em um importante 

mecanismo de controle pelas partes, uma vez, que a partir da sentença, é possível aferir se houve 

violação a princípios processuais penais. 

 

3.1.5 Motivação das decisões judiciais 

 

Expressamente prevista no art.93, IX da CF/88, a motivação das decisões judiciais 

permite avaliar o raciocínio desenvolvido pelo juiz na valorização das provas. para Lopes Jr 

(2020), é um importante mecanismo de controle da eficácia do contraditório, da presunção de 

inocência e do devido processo penal; com efeito, só se considera legítimo o exercício da 

atividade julgadora se observada as regras do devido processo legal. 

                                                           
 
13

 Conforme ensina Lima (2019) ainda, é assegurado ao acusado a capacidade de postulação autônoma, como no 

caso de interposição de recursos (art. 577, caput do CPP), impetrar habeas corpus (art.654, caput, CPP), ajuizar 

revisão criminal (art. 632 do CPP) e formular pedidos relativos à execução da pena (art. 195, caput da LEP). 
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Para Bahury (2018), o objetivo ao se instituir que as decisões devam ser motivadas 

consiste no fato de que possibilita o controle/ fiscalização da atuação dos órgãos jurisdicionais e, 

assim, verificar sua conformidade com os critérios estabelecidos em lei, bem como verificar o 

“caminho lógico/racional percorrido pelo julgador para proferir a decisão, possibilitando a 

interposição de recursos” (2018, p. 73) e efetivar o princípio da publicidade insculpido no art. 5º, 

LX, CF, assegurando que a sociedade tenha conhecimento dos fundamentos da decisão judicial. 

Nesse sentido, são também os comentários de Lopes Jr: 

a motivação serve para o controle da racionalidade da decisão judicial. Não se trata de 

gastar folhas e folhas para demonstrar erudição jurídica (e jurisprudencial) ou discutir 

obviedades. O mais importante é explicar o porquê da decisão, o que o levou a tal 

conclusão sobre a autoria e materialidade. A motivação sobre a matéria fática demonstra 

o saber que legitima o poder, pois a pena somente pode ser imposta a quem –

racionalmente – pode ser considerado autor do fato criminoso imputado. (LOPES JR, 

2020, p. 157) 

 

 

Para Gomes filho, a motivação das decisões judiciais se insere como garantia dos 

direitos fundamentais, de um lado serve para acompanhar o raciocínio desenvolvido para chegar 

a determinada sentença, de outro permite constatar se as regras processuais penais foram 

validamente empregadas.  

Ainda, o autor pontua a importante função desta exigência ao julgador como forma de 

assegurar a independência e a imparcialidade, na medida em que desestimula a adoção pelo 

julgador de razões parciais além de garantir o exercício independente da função, “[...] impedindo 

escolhas subjetivas ou que possam constituir o resultado de eventuais pressões externas” (FILHO, 

Gomes, p.18). 

Com efeito, não há como desconsiderar que fatores subjetivos possam influenciar no 

julgamento, de forma que a exigência de que as decisões sejam fundamentadas  garante que possa 

ser exercido um controle externo, através da sociedade, e interno, daqueles que participam da 

relação processual, na medida em que a fundamentação, como forma de exteriorização do 

raciocínio do juiz, permite a aferição, pelas partes, da verificação de validade da decisão que deve 

ser consubstanciada no devido processo penal nos princípios constitucionais correlatos. 
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4 JUIZ DAS GARANTIAS COM BASE NA LEI 13.964/19 

 

4.1 Estrutura do inquérito policial brasileiro 

 

O exercício da pretensão punitiva em relação àqueles que praticam uma infração 

penal se expressa por meio da persecução penal, iniciando-se a partir do momento em que o 

Estado tenha conhecimento do fato delituoso, por meio da notitia criminis (BAHURY, 2018). No 

nosso ordenamento, a persecução penal é dividida em duas fases; a primeira consiste na 

investigação preliminar, sendo essa uma fase pré-processual, uma vez que só é possível falar em 

processo após o recebimento da denúncia pelo julgador competente. Na definição de Lopes Jr e 

Gloeckner, a investigação preliminar pode ser conceituada como: 

 [...] o conjunto de atividades realizadas concatenadamente por órgãos do Estado; a partir 

de uma notícia-crime ou atividade de ofício; com caráter prévio e de natureza 

preparatória em relação ao processo penal; que pretende averiguar a autoria e as 

circunstâncias de um fato aparentemente delitivo, com o fim de justificar o exercício da 

ação penal ou o arquivamento (não processo). (LOPES JR; GLOECKNER, 2014) 

 

Todavia, a investigação preliminar é apenas um gênero, do qual o inquérito policial, 

comissões parlamentares de inquérito, sindicância, dentre outras, são espécies (LOPES JR, 2020). 

A opção do nosso legislador foi pelo inquérito policial, conforme dispõe o art. 4º do CPP, cuja 

natureza jurídica é de um procedimento administrativo pré- processual (LOPES JR, 2020), 

objetivando “fornecer informações sobre a infração penal e a sua autoria para, se for o caso, 

desde que haja indícios suficientes de autoria ou participação e prova da existência do crime, ser 

proposta a ação penal” (BAHURY, 2020, p. 30). 

Lopes Jr (2020) explica que os fundamentos de existência da investigação preliminar 

e do inquérito policial justifica-se pelos seguintes pontos: a busca do fato oculto, uma vez que os 

crimes, em sua grande maioria, são ocultos; o cumprimento de uma função simbólica
14

 no sentido 

                                                           
14

 Conforme dicorre Lopes Jr (2014), em que aborda com mais profundidade a discussão acerca da função simbólica 

da investigação preliminar, o autor faz um crítica pertinente ao abuso da utilização da investigação preliminar por 
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de que afasta a sensação de impunidade, através da investigação; e, sobretudo,  a função mais 

relevante: funcionar como filtro processual. Nas palavras do autor: 

 

A investigação preliminar serve como filtro processual para evitar acusações infundadas, 

seja porque despidas de lastro probatório suficiente, seja porque a conduta não é 

aparentemente criminosa. O processo penal é uma pena em si mesmo, pois não é 

possível processar sem punir e tampouco punir sem processar, pois, é gerador de 

estigmatização social e jurídica (etiquetamento) e sofrimento psíquico. Daí a necessidade 

de uma investigação preliminar para evitar processos sem suficiente fumus commissi 

delicti. (LOPES JR, 2020, p. 181). 
 

Noutras palavras, apesar do objetivo de colher elementos informativos que sejam 

aptos a dar um suporte mínimo ao oferecimento da denúncia, a compreensão da fase preliminar 

deve ser entendida a partir da sua instrumentalidade qualificada
15

, não se prestando unicamente a 

satisfazer uma pretensão acusatória. 

 Conforme explica Lopes Jr (2020), a investigação preliminar não realiza em sentido 

próprio a justiça, senão que tem como objetivo imediato garantir o eficaz funcionamento da 

Justiça; dessa forma, justificam-se as medidas cautelares para obtenção de elementos a sustentar a 

acusação. No mesmo sentido, a investigação preliminar também cumpre seu papel quando o 

resultado das investigações é pelo arquivamento do próprio inquérito policial, pois, neste caso, 

reduz os custos de uma investigação que terá como fim uma absolvição e impede os efeitos 

negativos do processo ao investigado, evitando assim a estigmatização social. 

                                                                                                                                                                                            
sua função simbólica, assim “Medidas Cautelares Pessoais têm sido usadas para sedar a opinião pública ( ou seria 

opinião publicada?), transformando-se em pena antecipada, com clara finalidade de exemplaridade e imediata 

prevenção geral e especial.”. A opinião publicada deve ser entendida como aquela apresentada pela mídia que exerce 

um grande papel em difusão de ideias. E a crítica com a utilização da investigação como prevenção geral e especial é 

questionável na medida em que tais funções só podem ser dadas após a pena que decorre de um processo válido, ou 

seja, só há que se falar em pena e culpado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e não de forma 

antecipada, por meio de restrição de direitos, como medidas cautelares ainda na fase de inquérito. 
15

Termo utilizado por Lopes Jr (2014) para se referir a uma das características determinantes da investigação 

preliminar. A primeira, sua autonomia, no sentido de que a investigação existe para o processo, mas sua existência é 

autônoma em relação a este. De outra forma, não necessariamente haverá um processo em decorrência da 

investigação preliminar, como no caso de não serem obtidos elementos suficientes para sustentar o oferecimento da 

denúncia pelo membro do Ministério Público. A instrumentalidade qualificada consiste em sua função instrumental 

de garantir o eficaz funcionamento da justiça. 
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Importante a contribuição de Carnelutti (1997), no sentido de que a investigação 

preliminar não deve ser entendida como fase de preparação para o processo, mas sim um 

“obstáculo” a superar antes de se iniciar o procedimento judicial. 

 A compreensão da investigação como um filtro processual para evitar acusações 

infundadas decorre da ideia de que, se não há elementos mínimos para a propositura da ação, a 

fase posterior, o processo, naturalmente terá grande risco de ser infundado e desnecessário. E o 

problema de um processo desnecessário repercute tanto no Estado, pelos elevados custos, e 

diretamente no investigado que tem que suportar as consequências negativas de um processo.  

Ao afirmar que o inquérito policial busca elementos informativos 
16

 para o exercício 

da pretensão acusatória com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público
17

, elementos 

que possam servir de suporte mínimo a notitia crimins, isto é, o fumus commissi delicti ,estamos 

delimitando seu objeto, sendo estes “[...] o fato (ou fatos) constantes na notícia-crime ou que 

resultar do conhecimento adquirido através da investigação de ofício da polícia (...)” (LOPES JR, 

2020, p. 223) 

Para instauração do inquérito, basta a possibilidade de que exista um fato punível, a 

autoria do crime será buscada ao longo da investigação;  noutras palavras, o inquérito nasce pela 

possibilidade de existência do crime, mas para o oferecimento da denúncia é necessário que se 

tenha “probabilidade de que o acusado seja autor (coautor ou partícipe) de um fato aparentemente 

punível” (LOPES JR, 2020, p.224), sendo esta sua delimitação de cognição, uma vez que não 

busca exaurir na investigação todas as provas do crime, e sim, seus elementos informativos,  para 

que se possa dar início à ação penal, nesta sim haverá plena cognição. 

                                                           
16

 Conforme ensinamentos de Bahury (2018), deve se distinguir os elementos informativos de provas, sendo os 

elementos informativos a denominação dada às informações (provas em sentido genérico) obtidas durante o curso da 

investigação preliminar. Por sua vez, prova, em sentido estrito, são aquelas obtidas durante o curso do processo, em 

que impera o contraditório e a ampla defesa. 
17

 Cabe aqui ressaltar que pode ser exercida a pretensão acusatória sem que necessariamente se tenha o inquérito 

policial; isso porque, em alguns casos, é dispensável a busca pelos elementos a dar suporte mínimo ao oferecimento 

da denúncia. Dessa forma, desde que o Ministério Público tenha peças e elementos aptos a viabilizar o exercício da 

ação penal, é possível que se tenha uma ação penal sem a investigação preliminar, como no caso de em que já recebe 

de qualquer pessoa do povo uma notitia criminis ou em decorrência de procedimento administrativo de outro órgão 

da administração. 
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 Essa limitação incide tanto no âmbito qualitativo, quanto temporal, uma vez que, 

observada a limitação temporal atribuída ao inquérito policial, a sua natureza é célere, e o 

prolongamento desta fase viola o direito a ser julgado em um prazo razoável, tal como determina 

o art. 5º, LXXVIII, da CF/88
18

. 

Delimitado os objetivos do inquérito policial, bem sua importante função de evitar 

acusações infundadas, é necessário entender qual órgão é o encarregado de exercer esta função, o 

porquê da opção legislativa, suas vantagens e desvantagens, para, assim, compreender a função 

do juiz durante essa fase da persecução penal. 

 

4.1.1- Órgão encarregado da investigação preliminar em nosso ordenamento. 

 

A opção do nosso legislador foi pelo inquérito policial, sendo possível identificar, 

pela exposição de motivos do CPP, que o legislador fundamentou sua escolha em razão da 

“realidade brasileira, que não é apenas de centros urbanos, senão também a dos remotos distritos 

das comarcas do interior” (BRASIL, p. 608). 

Lopes Jr (2020) aponta ainda que, do ponto de vista econômico, a investigação 

preliminar policial acarreta menos custos ao Estado, quando comparado ao salário de um juiz ou 

de um promotor; fato é que, ainda que a investigação fosse feita pelo juiz ou promotor, ainda 

seria necessário o auxílio policial. 

Dessa forma, conforme preconiza o art. 4º do CPP, o inquérito é realizado pela 

polícia judiciária, em que atribui à polícia a titularidade no exercício da investigação, que 

decidirá quais serão os rumos da fase preliminar, a forma e como os atos serão praticados. Como 

explica Lopes Jr e Gloeckner (2014), o exercício da investigação é exercido de forma autônoma, 

de modo que não é possível afirmar “que existe subordinação funcional em relação aos juízes e 

promotores”. 

                                                           
18

BRASIL, Constituição Federal art. 5º, 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.” 
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Confusão comum reside entre a distinção entre polícia administrativa (ou de 

segurança) e a polícia judiciária. Conforme explicado por Capez (2018, p. 111), a polícia 

administrativa visa “[...] impedir a prática de atos lesivos a bens individuais e coletivos; atua com 

grande discricionariedade, independentemente de autorização judicial”;  por sua vez, a polícia 

judiciária, conforme o próprio nome indica, tem uma função auxiliar  à justiça, que tem como 

finalidade apurar as infrações penais e seus atores, a fim de possibilitar o exercício da pretensão 

acusatória, sendo exercida nos estados pela Polícia Civil e, no âmbito federal, pela Polícia 

Federal. 

Todavia, ao contrário do entendimento esposado por Francisco Campos, na exposição 

de motivos do CPP, o inquérito policial não “assegura uma justiça menos aleatória, mais prudente 

e serena”. De fato, a polícia judiciária, bem como a administrativa, desempenham papel 

importante na segurança, cotidianamente; contudo, a manutenção da denominada “segurança”, 

muitas vezes, abre margem para um campo de discricionariedade, de forma que a atuação não é 

exercida de forma aleatória, mas destinada a um grupo especifico. 

Conforme pondera Lopes Jr e Gloeckner (2014), “a eficácia da atuação policial está 

associada a grupos diferencias, isto é, ela se mostra mais ativa quando atua contra determinados 

escalões da sociedade (obviamente os inferiores), distribuindo impunidade para a classe mais 

elevada”. Assim, traçam perfis dos denominados criminosos habituais, de forma que a atuação se 

mostra direcionada a certos grupos sociais, e a discricionariedade se manifesta exatamente no 

momento em que determinada pessoa se encaixa no perfil previamente traçado e a forma como 

será direcionada à atuação policial, em que, recorrentemente, confunde a busca pelos fatos como 

justificativa para o cometimento de arbitrariedade, gerando o abuso policial, uma vez que passam 

a tratar o indivíduo socialmente etiquetado como risco à segurança pública. 

Além disso, “a polícia está muito mais suscetível à contaminação política 

(especialmente os mandos e desmandos de quem ocupa o governo) e a sofrer a pressão dos meios 

de comunicação” (LOPES JR; GLOECKNER, 2014). Assim, a polícia, que tem como função a 

investigação, acaba se desviando desse fim, para ser utilizada como instrumento de perseguição 
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política. Analogicamente, tal concepção reitera a necessidade da garantia das prerrogativas da 

magistratura, como forma de preservar sua imparcialidade e independência em relação a outros 

setores. 

Importante, assim o controle externo da atividade policial, por meio da atuação do 

Ministério Público, para reduzir a discricionariedade. Contudo, esta é “secundária, acessória e 

contingente” (LOPES JR, 2020, p. 185.), de forma que não é possível afirmar que o Ministério 

Público tenha a titularidade do inquérito policial. 

Ribeiro (2010) explica que, ao ser previsto na Constituição Federal, em seu art. 129, 

VII, que o Ministério Público, na forma da Lei Complementar, irá exercer o controle externo da 

atividade policial, buscou-se atribuir ao Ministério Público a responsabilidade pela vigilância do 

exercício da investigação preliminar. 

Todavia, não se trata de uma subordinação hierárquica; o Ministério Público é o 

destinatário das investigações policiais, não sendo, assim, uma fiscalização interna, mas da 

“lisura dos atos realizados para a apuração da infração penal e suas circunstâncias”. Dessa forma, 

a “atividade fiscalizadora do Ministério Público não se restringe apenas ao controle externo
19

 da 

Polícia Civil, mas de todo e qualquer órgão policial que, no exercício de suas funções, exerça a 

atividade investigatória” (RIBEIRO, 2010, p. 123). 

Por meio da Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, o Conselho Nacional do 

Ministério Público regulamentou o art. 9º da Lei Complementar nº 75 e o art. 80 da Lei nº 

8.625/93, disciplinando o procedimento para fiscalização, para trazer maior uniformidade e evitar 

a extrapolação nos níveis além daqueles permitidos (RIBEIRO, 2010), foi estabelecido, em seu 

art. 2º,os objetivos do controle externo da atividade policial, pelo Ministério Público. Confira-se 

o teor do artigo, que estabelece como finalidade, dentre outros, os seguintes pontos: 

 

                                                           
19

A Resolução n° 20 do Conselho Nacional do MP foi objeto de discussão perante o Supremo Tribunal Federal, por 

meio da ADI n° 4.220, que não foi conhecida, porquanto se trata de ato de índole regulamentar, atrelado aos 

dispositivos legais que já disciplinam satisfatoriamente a matéria, não havendo inovação  justamente porque os 

mecanismos primordiais para o exercício do controle externo da atividade policial são extraídos dos artigos 9o e 10 

da Lei Complementar n° 75/93, que se referem, por seu turno, ao art. 80 da Lei n° 8.625/93 (LIMA, 2019, p. 212). 
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I – o respeito aos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal e nas leis; II 

– a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público; 

III – a prevenção da criminalidade; IV – a finalidade, a celeridade, o aperfeiçoamento e a 

indisponibilidade da persecução penal; V – a prevenção ou a correção de irregularidades, 

ilegalidades ou de abuso de poder relacionados à atividade de investigação criminal; VI 

– a superação de falhas na produção probatória, inclusive técnicas, para fins de 

investigação criminal; VII – a probidade administrativa no exercício da atividade 

policial. (BRASIL, 2007). 

 

Assim, além de zelar pela fiscalização externa, a incumbência do Ministério Público 

permite reprimir eventuais  abusos, garantir direitos constitucionalmente assegurados, de forma 

que, além da função acusatória, passa a exercer uma posição mais ativa, para assegurar a 

imparcialidade e efetividade da investigação policial, sendo que ambos, Ministério Público e 

polícia judiciária, se submetem ao controle de legalidade dos seus atos a cargo do julgador. 

Dessa forma, delimitada a função do órgão de investigação preliminar, suas 

vantagens e desvantagens, bem como a importante função do Ministério Público como órgão de 

controle externo da lisura da atividade policial, passaremos a analisar a função do juiz no 

inquérito policial, e sua função de garantidor, muito antes de ser denominado juiz de garantias. 

 

4.2 Entre críticas e elogios – O Juiz das garantias e os avanços para efetivação do sistema 

acusatório 

Neste tópico busca-se analisar os motivos que fundamentam a existência do juiz de 

garantias, bem como as críticas em torno da matéria, analisando os dispositivos legais pertinentes 

com base nas alterações trazidas pela Lei nº 13.964/19. 

 

4.2.1 - Posição do julgador no inquérito policial – O juiz de garantias com base nas alterações 

trazidas pela Lei nº 13.964/19 

 

Conforme tratado nos capítulos precedentes, a função do julgador na persecução 

penal, deve ser sempre associada à leitura do processo penal, sob a ótica constitucional, cujo 
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traço principal é a primazia das garantias individuais. Dessa forma, a postura do julgador deve ser 

aquela em que, além da função de julgar, exerce a função de garantidor dos direitos do 

investigado, que não pode mais ficar alheio frente à ocorrência de violações ou ameaças à direitos 

fundamentais. 

Além disso, a atuação do julgador no inquérito policial deve ser em consonância com 

o sistema acusatório, isto é, não basta a mera separação das funções, é necessário que a gestão da 

prova esteja inteiramente nas mãos das partes, de forma a evitar usurpações de funções e uma 

postura ativa do julgador e, com isso, comprometer a imparcialidade. 

Por esse motivo, a Lei nº 13.964/19 avançou, estabelecendo expressamente que o 

processo penal terá estrutura acusatória, vedando a iniciativa do juiz na fase de investigação e a 

substituição da atuação probatória do órgão da acusação
20

 . Noutras palavras, “esse juiz da 

instrução (e não de instrução) será quem, mediante prévia invocação do MP, decidirá sobre todas 

as medidas e atos que impliquem a restrição dos direitos fundamentais do sujeito passivo [...]” 

(LOPES JR; GLOECKNER, 2014). 

Todavia, de nada adianta um juiz que tenha atuado na fase de inquérito ser o mesmo a 

atuar na instrução penal; isto porque, por ser um procedimento pré-processual, a fase é marcada 

por um traço inquisitório, de forma que a imparcialidade do julgador restará comprometida. 

O juiz, ao atuar na fase de inquérito, terá contato com os elementos informativos 
21

, 

provas em sentido genérico, que não foram obtidas sobre o crivo da ampla defesa e do 

contraditório, e, quando somente se tem uma versão dos fatos, tendo em vista o reduzido espaço 

de defesa na fase de investigação, corre-se o risco de que a decisão final seja apenas uma mera 

repetição do que foi obtido na inquérito e que deu fundamento para propositura da ação penal. 

                                                           
20

 Art. 3º-A do CPP (BRASIL, 2019). 
21

 Conforme explica Choukr (2001), os elementos informativos da fase de inquérito podem ser divididos em dois 

grupos, os primeiros dizem respeito a elementos informativos cautelares, como no caso de perícias médicas, os 

laudos de constatação, local do delito, etc. de outro lado existem aqueles que podem ser repetidos em juízos, sendo as 

informações subjetivas, como no caso de depoimentos de testemunhas e declarações das vítimas. 
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A situação se agrava quando o juiz tenha que determinar alguma medida de restrição 

de direitos ainda nesta fase, pois ao decidir, precisa conhecer e, ao conhecer, ainda que 

subconscientemente, cria uma imagem dos fatos.  

Qual finalidade teria a instrução, se o juiz já tem uma cognição originária a partir dos 

elementos informativos obtidos na fase de inquérito? Nenhuma, uma vez que, ainda que 

inconscientemente, terá firmado pré-julgados com relação ao caso.  

A Lei 13.964/19, visando preservar a originalidade da cognição a ser obtida na fase 

de instrução bem como os direitos do investigado durante a fase de inquérito, criou o instituto do 

juiz de garantias que, em linhas gerais, significa que o juiz que irá atuar na fase de inquérito será 

impedido de presidir a instrução. 

Lima (2020, 114) explica que se trata de uma competência funcional por fase do 

processo “entre a instauração da investigação criminal e o recebimento da denúncia (ou queixa), a 

competência será do juiz das garantias, que ficará impedido de funcionar no processo; após o 

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

sentença condenatória (ou absolutória), a competência será do juiz da instrução e julgamento.”. 

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

sua função constitucional, em seu art. 3º-B, 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 [...].” 

Apesar da terminologia adotada não ter sido das mais apropriadas, porquanto é 

contraditória a ideia de um juiz que não seja de garantias, isto é, não se pode ter um juiz que não 

tenha sua função vinculada à preservação das garantias e dos direitos constitucionais do 

investigado/ acusado. 

Contudo, para Oliveira, “[...] as palavras carregam um conjunto de significantes e, 

com isto, o emprego da terminologia quis ilustrar o caráter garantidor do juiz, deixando claro o 

seu papel enquanto guardião das regras do jogo e não “senhor” da prova, do processo ou do 

inquérito” (2016, p. 192). 
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Dessa forma, apesar de redundante, pois, todo juiz é (ou pelo menos deveria ser) de 

garantias, o problema surge no fato de que “[...] no Brasil existe uma costumeira e errônea 

confusão entre garantias e impunidade” (LOPES JR, 2020, p. 187), de forma que, ao afirmar que 

o juiz será de garantias parte dos aplicadores direito, bem como a sociedade como um todo tem 

uma postura de resistência, ao inferir que mais garantias, causa maior impunidade. 

Porém, mudanças significativas costumeiramente são acompanhadas por resistência, 

principalmente tão tardiamente concebidas. O que se entende por resistência contra a instituição 

do juiz de garantias, do campo de vista teórico, não se sustenta, uma vez que a postura do 

julgador no processo penal, dentro de um Estado Democrático de Direito não pode ser mais 

entendida como aquela, criada em 1941, época de elaboração do código, isto porque a 

Constituição impõe, sobretudo, o respeito aos direitos fundamentais, de forma que ser um juiz de 

“garantias” já é um dever  de todo e qualquer juiz que atue em consonância com a Constituição. 

Em nosso ordenamento, a necessidade de atuação de dois juízes não é recente na 

doutrina
22

, sendo este um tema inclusive previsto no Projeto de Lei nº 156/2009, do Senado 

Federal; todavia, somente com a Lei 13.964/19, conhecida como Lei Anticrime
23

, houve de fato a 

aprovação do juiz de garantias. Em âmbito internacional, o instituto é adotado em ordenamentos 

como na Itália, o giudice per leindagni preliminar, o juiz da instrução em Portugal, o juez de 

garantia no Chile.
24

 

Atualmente, a figura do juiz de garantias encontra-se suspensa, com a concessão de 

liminar na medida cautelar nas ADIn's n. 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 

                                                           
22

Aury Lopes, é um dos maiores expoentes na defesa da necessidade de instauração do juiz de garantias conforme se 

infere de suas obras como Sistemas de Investigação preliminar (2001), Investigação preliminar (2014), fundamentos 

do processo Penal (2017), bem como nos diversos manuais de Direito Processual Penal publicados. 
23

 Mais uma vez, existe um problema na denominação adotada ao se referir a Lei nº 13.964/19, uma vez que não é 

possível entender que alguma lei já foi criada de forma a ser “favorável” ao crime; por esse motivo, ainda que seja 

conhecida como lei anticrime, iremos nos referir sempre pelo número da Lei, qual seja, 13.964/19. 
24

Art. 34, 2-bis, do CPP italiano; o art. 17 do CPP português; e o art. 70 do CPP chileno. 
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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. 

O traço marcante do juiz de garantias é a designação específica de um magistrado 

para atuar na fase de investigação preliminar, sendo este impedido de atuar na fase de instrução. 

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 primeira iniciativa foi dissociar o órgão de 

acusação (Ministério Público) do órgão julgador e, com isso, não mais permitir por este último, o 

órgão julgador, que fosse exercida a função inquisitória. Agora, o que se pretende é uma 

diferenciação interna no âmbito dos próprios órgãos do poder judiciário, isso significa um 

processo de especialização e refinamento do processo penal, visando alcançar o sistema 

acusatório. 

O autor explica que, no que diz respeito à instrução processual, a lei dispõe que se 

deve ter uma identidade física do juiz, uma vez que, ao ter presidido a instrução, tendo se 

aproximado das provas, este tem maior condições de sentenciar. De modo diverso, é o que ocorre 

durante a investigação, por ser um procedimento administrativo unilateral, “[....] a experiência 

recomenda o inverso, isto é, que o juiz do processo guarde uma distância regular de segurança.”  

(SILVEIRA, 2009, p. 90). 

Cabe esclarecer que o fato de atuar na fase de instrução, não se confunde com juiz 

instrutor,“[...] essa é uma figura arcaica, inquisitória e superada, na qual o juiz tem uma postura 

ativa, indo atrás das provas de ofício, investigando e decidindo sobre medidas restritivas de 

direitos fundamentais que ele mesmo determina.”; (LOPES JR, 2020, p. 187) por outro lado, o 

juiz de garantias ou “doble juez” como denominado pela doutrina chilena e uruguaia, significa a 

necessidade de que o juiz que atue na fase de investigação, seja diferente daquele que irá 
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conduzir o processo (LOPES JR, 2020). 

Além disso, para conceituação do juiz de garantias é necessário entender a 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), isso porque, além de se terem dois 

juízes distintos, um 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). 

Conforme se extrai do excerto de justificação do PL 4.981/19, de autoria do senador 

Cid Gomes (PDT-CE), os motivos que justificam a separação do juiz que atua na fase preliminar 

daquele que atua no curso do processo, podem ser assim sintetizados: 

 

Fatos recentes trouxeram à tona a importância da garantia da imparcialidade do juiz 

criminal. Acreditamos que a atuação escorreita 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. 

É até natural que o juiz que acabou por deferir essas medidas, tomadas sem contraditório 

algum, se veja, em alguma medida, comprometido com a hipótese em investigação, com 

a tese da acusação por assim dizer. (BRASIL, 2019) 

 

Percebe-se assim que um dos pontos basilares do juiz de garantias é manter a sua posição 

de imparcialidade diante das provas, quanto do objeto de investigação. Nesse mesmo sentido, o 

Min. Dias Toffoli, ao proferir a decisão liminar em 15 de janeiro, na ADR 6298/ MC/DF, 

entendeu que o instituto buscou “densificar a exigência de imparcialidade do julgador” 

(BRASIL, 2019). 

Todavia, há entendimentos diversos quanto à necessidade do instituto, sob essa 

perspectiva. Para Costa Júnior (2010), a dúvida quanto à imparcialidade é uma presunção 

ofensiva à magistratura, no sentido de que não são suficientes preparados para atuarem de forma 

imparcial.   
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A crítica desconsidera que a posição do julgador é de órgão super partes, no sentido, não 

de estar acima das partes, mas, para além dos interesses delas (COUTINHO, 2018). Assim é de 

extrema vaidade pensar que dúvida quanto à imparcialidade se dirige à pessoa do juiz, 

desconsiderando que o mesmo é chamado de “Estado-Juiz”, justamente por não ser apenas um 

representante, mas por presentar o próprio Estado, de forma que a dúvida quanto à imparcialidade 

não diz respeito à pessoa do magistrado e sim ao Estado, no exercício da função de julgar. 

Conforme já ponderado, é necessário que se tenha uma aparência de imparcialidade como forma 

de assegurar a própria legitimidade do direito de punir, “[...] e falar em imparcialidade, em 

matéria de julgamento, é falar de justiça” (OLIVEIRA, 2016, p. 230). 

Ainda, afastando a crítica citada, importantes as considerações da Oliveira (2016, p. 

238), no sentido de que “ao afirmar que a imparcialidade de um julgador está posta em dúvida, 

não se está a afirmar que este é corrupto, improbo ou prevaricador em razão disto, mas apenas a 

ventilar a possibilidade de que, em razão de determinadas circunstâncias, elementos subjetivos 

estranhos aos autos possam estar influenciando significativamente o seu julgamento, de modo a 

lhe retirar a essencial qualidade de terceiro imparcial”. 

Todavia, para Reale Júnior (2011, p. 114), a busca pela imparcialidade, imprescindível no 

sistema acusatório, não se alcança com a exclusão da competência do juiz que atua na fase de 

inquérito; para o autor, esta é alcançada pelo aprendizado a que se deve submeter o magistrado 

“No sentido de se desbastar, na medida do possível, seus preconceitos para poder decidir com 

equidistância [...] deve o juiz buscar o silêncio da própria consciência, para se colocar diante de 

predisposições que comprometam sua imparcialidade”. 

O argumento não se sustenta por um simples motivo, como controlar o incontrolável? 

Sim, pois o que se discute são justamente os elementos subconscientes que influenciam na 

decisão do magistrado, conforme explica Oliveira (2016, p.139) “[...] o juiz julga com todo seu 

“eu” e esse julgamento se dá com a utilização de processos racionais que sofrem influência de 

processos irracionais, aonde razão e preconceito caminham juntos”, de forma que não há como 
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conceber uma ideia de um julgador que já entre na fase de instrução com prévios juízos sobre o 

caso. 

A garantia da imparcialidade objetiva pode estar comprometida, caso um magistrado atue 

em ambas as fases da persecução, ideia essa advinda do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, 

em que foi consagrado o entendimento 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). 

 A sua atuação na fase de investigação e o contato com os elementos informativos 

25
podem ser prejudiciais à sua imparcialidade ao longo da instrução. Por esse motivo, tão 

importante a concepção de um juiz exclusivamente designado para atuação em fase de 

investigação, conforme dispõe o art. 3-D, CPP “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.”, 
26

consagrando assim a ideia tão amplamente difundida por Lopes Jr 

(2020), no sentido de que a prevenção deve funcionar como um critério de exclusão de 

competência. 
27

 

No mesmo sentido, conforme explica Rangel (2019), “[...] Juiz prevento é juiz com sua 

imparcialidade comprometida por já se ter manifestado sobre o meio de prova que servirá de 

suporte à denúncia que irá receber. Ou por já ter tido acesso ao processo em eventual pedido em 

HC ou mandado de segurança”. A medida se justifica por ser uma necessidade do Estado 

Democrático de Direito que o juiz que atue na causa tenha sua imparcialidade objetiva, com a 

finalidade de assegurar ao acusado os direitos fundamentais. 

                                                           
25

Conforme explica Choukr (2001), os elementos informativos da fase de inquérito podem ser divididos em dois 

grupos, os primeiros dizem respeito a elementos informativos cautelares, como no caso de perícias médicas, os 

laudos de constatação, local do delito, etc. de outro lado existem aqueles que podem ser repetidos em juízos, sendo as 

informações subjetivas, como no caso de depoimentos de testemunhas e declarações das vítimas. 
26

percebe-se um equívoco na remissão aos artigos 4º e 5º, uma vez que nada estabelecem sobre competência, desta 

forma, a remissão correta seria ao art. 3-B que estabelece as competências do juiz de garantias. (QUEIROZ, 2020). 
27

 Atualmente a regra de competência é no sentido contrário, ou seja, o juiz que participou da investigação se torna 

prevento nos termos do art. 75, parágrafo único e 83 do CPP atual. 
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Quanto à gestão da prova, para Podeworny (2010), é frágil o argumento de que, ao deferir 

a realização de provas, o juiz estaria com sua imparcialidade comprometida, uma vez que “ao 

deferir a prova o juiz não tem dimensão de seu resultado, que tanto pode incriminar quanto 

absolver o investigado de qualquer responsabilidade.”, assim, os motivos que fundamentam a 

existência do juiz de garantias partem da equivocada justificativa de que “[...] o juiz ao deferir 

prova na fase pré-processual torna-se parcial e tendencioso”. 

Todavia, tal como ponderado por Geraldo Prado (2005) “a busca das provas da 

autoria e da existência da infração penal, pelo juiz, por mais grave que possa parecer o delito, 

compromete a imparcialidade daquele que vai decidir”, uma vez que “pelo menos do ponto de 

vista psicológico, por mais sereno que seja o magistrado, sua inserção na mencionada atividade 

implicará certo grau de comprometimento com os fatos apurados, afastando-se o julgador do 

ponto de equilíbrio que, como garantia das partes, traduz-se no princípio do juiz imparcial”.  

De forma oposta ao entendimento da jurista Podeworny (2010), há aqueles que, apesar de 

serem favoráveis à iniciativa probatória do juiz na fase de instrução, como forma de alcançar a 

verdade processual, afastam por completo essa postura ativa na fase de investigação; conforme 

pondera Ada Pelegrini, a iniciativa probatória durante a fase de investigação “ não pode ser 

confiada ao juiz, sob pena de se retornar ao juiz- inquisidor do modelo antigo” (GRINOVER, 

2000, p. 20), sendo favorável que o juiz de investigação seja diverso do juiz do processo. 

Coutinho adverte que o problema do acúmulo de funções no órgão jurisdicional permeia o 

fato de que o mesmo órgão vai investigar, produzir provas e julgar, rompendo a imparcialidade, 

lecionando que: 

 

Quando o juiz é o senhor plenipotenciário do processo – ou quase – e pode buscar e 

produzir a prova que quiser a qualquer momento (na fase de investigação e naquela 

processual) não só tende sobremaneira para a acusação como, em alguns aspectos, faz 

pensar ser despiciendo o órgão acusatório. (COUTINHO, 2009, p.111). 
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Conforme já trabalhado nos tópicos antecedentes, uma das principais características 

do sistema inquisitório é justamente a postura ativa do juiz, em busca de provas, e a situação se 

agrava durante a fase de inquérito, tendo em vista o pequeno espaço para defesa. Dessa forma, 

juiz que rompe ainda na fase de inquérito a imparcialidade, com a criação dos seus pré-julgados e 

iniciativa de prova, não encontra lugar dentro do almejado sistema acusatório.  

Todavia, o impedido de impulsionar a investigação e ir de ofício em busca de provas, 

não quer dizer que ele está impedido de agir na fase investigativa, apenas limita essa atuação, só 

podendo ocorrer mediante prévia provocação das partes (LIMA, 2020). 

Assim, a garantia da originalidade cognitiva exige que o juiz da instrução forme sua 

convicção pela prova colhida, com a observância do contraditório e da ampla defesa, ou seja, 

provas produzidas pelas partes no curso do processo. Nesse sentido, explica que “Não podemos 

ter um juiz que já formou sua imagem mental sobre o caso e que entra na instrução apenas para 

confirmar as hipóteses previamente estabelecidas pela acusação e tomadas como verdadeiras por 

ele (e estamos falando de inconsciente, não controlável) [...]”, (LOPES JR, 2020, p. 190) o 

problema dessa comunicação “é a possibilidade do julgador já formar seu quadro mental sobre os 

fatos e buscar nas provas, apenas elementos que venham a confirmar aquilo que já está 

(mentalmente) decidido.” (OLIVEIRA, 2016, p. 146). 

Por se tratar de uma ciência humana, não há como desconsiderar as pré-concepções 

do julgador, pois “existe uma gama de aspectos subjetivos inerentes à pessoa do julgador, que 

não podem ser ignorados, até mesmo pelos graves efeitos concretos que projetam na vida das 

pessoas” (OLIVEIRA, 2016, p. 130). 

 Com efeito, o que se deve buscar é a minimização e o campo de espaço para a 

subjetividade (entendida como aquela capaz de interferir na imparcialidade do julgador) uma vez 

que já resta superada a ideia de um juiz como mero aplicador da lei, ou uma separação pura da 

emoção e razão; por consequência, não se pode mais permitir que o julgador ingresse na ação 

penal com uma concepção prévia dos fatos e, ao longo da instrução, atue de forma tendenciosa. 
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 Lopes Jr (2020, p. 191) aponta que a atuação na instrução de um juiz contaminado é 

marcada pela autoconfirmação de hipóteses, ratificando as informações consideradas para decidir 

durante a investigação e a busca seletiva por informações (minimizando as dissonâncias 

cognitivas). 

Nesse sentido, contribuição importante da teoria da dissonância cognitiva aplicada no 

âmbito jurídico, abordada no tópico3.1.1, em que foi tratada a sua influência na imparcialidade, 

concluindo que “quanto maior for o nível de conhecimento/envolvimento do juiz com a 

investigação preliminar e o próprio recebimento da acusação, menor é o interesse dele pelas 

perguntas que a defesa faz para a testemunha e (muito) mais provável é a frequência com que ele 

condenará” (LOPES JR, 2020, p. 101). 

A partir do momento em que o juiz decide sobre as medidas a serem adotadas na 

investigação, imaginar que essas decisões não implicam em pré-convicções para a fase processual 

seria desconsiderar a influência da psiqué humana, indissociável ao ato de julgar (LOPES JR, 

2020). 

De forma que as pesquisas acerca da aplicação da teoria da dissonância cognitiva em 

âmbito processual penal demonstram que “se não há certeza quanto à perda de parcialidade do 

magistrado, pelo menos se cria uma fundada suspeita acerca de possíveis prejuízos à garantia da 

imparcialidade em um processo penal que admite a atuação de ofício do juiz na fase 

investigatória e judicial da persecução penal” (LIMA, 2020, p. 125). 

Por esse motivo, a ideia de separação do juiz que atua na fase de investigação daquele 

que irá instruir, bem como a revogação tácita de artigos que retiram sua iniciativa probatória 

nessa fase, é um dos grandes avanços que podem ser implementados pelo juiz de garantias, uma 

vez que, ao garantir a imparcialidade, seja sob o aspecto, e impedir a gestão da prova, seja por 

impedir o envolvimento objetivo com o caso, asseguram o sistema acusatório, que não mais 

reside na mera concepção de separação das funções. 

Dessa forma, conforme conclui o Min. Dias Toffoli (2019, p. 18), o juiz de garantias 

instituído pela Lei nº 13.964/19 “[...] veio a reforçar o modelo de processo penal preconizado 



66 
 
 

 

 

pela Constituição de 1988. Tal medida constitui um avanço sem precedentes em nosso processo 

penal, o qual tem, paulatinamente, caminhado para um reforço do modelo acusatório”. 

 

4.2.2 Competências e Atribuições do juiz de Garantias. 

 

A competência do juiz de garantias pode ser sintetizada em duas responsabilidades 

centrais: o controle de legalidade da investigação criminal e a salvaguarda dos direitos 

individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do poder Judiciário, ou seja, 

decidir sobre as matérias protegidas pela cláusula de reserva de jurisdição (LIMA, 2020). 

Cessa a competência com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do art. 399 

do CPP (art. 3º-C). Importante a remissão ao artigo para compreensão de que sua atuação não se 

limita ao recebimento da denúncia, incumbindo designar audiência e ordenar a intimação do 

acusado. Isso significa que, além de receber a denúncia (art. 3º-B, inciso XIV), poderá decidir 

sobre a absolvição sumária do réu, conforme hipóteses estabelecidas no art. 397 do CPP
28

. 

Lopes Jr entende que a atuação do juiz de garantias até este momento é positiva, pois 

“assegura ainda mais a originalidade cognitiva e a imparcialidade do julgador, na medida em que 

se a decisão sobre a absolvição sumária estivesse nas mãos do juiz julgador, ele teria, no mais das 

vezes, que conhecer dos atos de investigação” (2020, p. 194).  

Todavia, de forma diversa, Renato Brasileiro de Lima (2020) explica que é uníssono 

na doutrina que o momento correto para análise de admissibilidade da denúncia é aquele previsto 

no art. 396 do CPP. Além disso, não foi elencada como atribuições do juiz de garantias a citação 

do acusado, tampouco a decisão de absolvição sumária. Dessa forma, tal como entende o autor, 

                                                           
28

 Art. 397.  Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver 

sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II - a 

existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do agente.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm#art396a
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parece incompatível a ideia de que fosse atribuído ao juiz de garantias atribuições da fase 

processual, o que contraria a própria finalidade do instituto. 

O instituto não é aplicado às disposições no âmbito do Juizado Especial Criminal 

(delitos cuja pena máxima cominada não ultrapasse o patamar de dois anos, e as contravenções 

penais), uma vez que, incompatível com a própria dinâmica dos juizados, que não tem 

investigação policial propriamente dita, bem como os princípios da celeridade e economia 

processual. 
29

 

Ainda sobre a competência, importante discussão se refere ao instituto sob o ponto de 

vista do princípio do juiz natural, ou seja, aquele que é previamente estabelecido em lei para 

julgar determinado caso. Como forma de trazer regras de transição para preservar a segurança e o 

juiz natural, o Ministro Dias Toffoli, no exercício do plantão judicial (15-01-20), deferiu medida 

liminar, estabelecendo que, em relação aos processos penais já instaurados, não acarretará 

mudança em relação ao juiz competente, uma vez que a lei processual penal não pode retroagir 

(art. 2º do CPP). Em relação às investigações em andamento, o juiz que já vem atuando terá sua 

competência cessada com o recebimento da denúncia ou queixa, momento em que passará a atuar 

juiz diverso. 

Cabe ponderar que essas regras foram revogadas pela decisão do Min Luiz Fux, 

relator prevento para julgamento das ADI’s contrárias a Lei nº 13.964/19, que suspendeu “sine 

die” a eficácia da implantação do juiz das garantias. 

Quanto às atribuições do juiz de garantias, foi estabelecido um rol exemplificativo de 

funções, conforme dispõe o inciso XVIII do art. 3º-B do CPP
30

. 

Para controle da legalidade da prisão provisória, em especial a prisão em flagrante, 

caberá ao juiz de garantias: receber a comunicação imediata da prisão e o auto da prisão em 

                                                           
29

 Nesse sentido, é o entendimento de Lopes Jr (2020) e Lima (2020). 
30

XVIII - outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo 
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flagrante, observadas às disposições do art. 310 do CPP, bem como zelar pela observância dos 

direitos do preso. 

Nesse último aspecto, a previsão se comunica com o disposto no art. 3º-F, 

assegurando o direito à imagem e à dignidade do imputado, estabelecendo que devem ser 

asseguradas  as regras de tratamento dos presos e “[...] impedindo o acordo ou ajuste de qualquer 

autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob 

pena de responsabilidade civil, administrativa e penal.” (BRASIL, 2019). 

Ainda reforça a importância da audiência de custódia, bem como a importância de ser 

informado acerca da instauração de qualquer investigação criminal, uma vez que o os autos de 

inquérito terão tramitação direta entre MP e Polícia judiciária, de forma que o juiz irá atuar em 

casos de reserva de jurisdição, incumbindo-lhe o controle de legalidade. 

Dentre as atribuições de cunho decisório, incumbe ao juiz de garantias: 

 
VI - prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou 

revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência 

pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial 

pertinente;  [...];IX - determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver 

fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento; X - requisitar 

documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da 

investigação; XI - decidir sobre os requerimentos de:  
a) interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e 

telemática ou de outras formas de comunicação; b) afastamento dos sigilos fiscal, 

bancário, de dados e telefônico; c) busca e apreensão domiciliar; d) acesso a informações 

sigilosas;  e) outros meios de obtenção da prova que restrinjam direitos fundamentais do 

investigado; XII - julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia; 

XIII - determinar a instauração de incidente de insanidade mental;[...] XVI - deferir 

pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia;   XVII 

- decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração 

premiada, quando formalizados durante a investigação;     
 

Quanto à incumbência prevista no inciso VII, qual seja, a de decidir sobre “o 

requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral.” é um grande avanço 

uma vez que revoga tacitamente o art. 156, I do CPP, pois trata de decidir sobre o requerimento 
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de produção antecipadas, não se admitindo assim a determinação de provas de ofício pelo juiz 

(LOPES JR, 2020); coadunando-se, assim,  com a adoção do sistema acusatório previsto no art. 

3º-A do CPP, que revoga tacitamente os dispositivos de matriz inquisitorial, como os art. 156, e 

209 ambos CPP. 

Outra importante atribuição é a prevista no inciso VIII, onde  estabelece que incumbe 

ao juiz de garantias “prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em 

vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no § 2º deste artigo”, 

isso significa que, mediante requerimento, o juiz poderá prorrogar o prazo do inquérito por 15 

dias, uma única vez e, se não for suficiente este prazo, “a prisão será imediatamente relaxada”, 

impondo assim uma sanção expressa no caso de violação ao direito de razoável duração do 

processo.
31

 

Incumbe ainda assegurar “[...] o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de 

acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação 

criminal, salvo no que concerne, estritamente, às diligências em andamento”, prestigiando o 

direito à defesa e os dispostos no art. 7º da Lei nº 8.406, inciso XIX e parágrafos §11 e 12 e 

Súmula Vinculante nº 14 (LOPES JR, 2020). 

O juiz que irá acompanhar a instrução não terá suas decisões vinculadas às decisões 

proferidas pelo juiz de garantias, como no caso de medidas cautelares patrimoniais e pessoais 

ainda em curso, impondo, assim, o dever de revisá-las periodicamente, 
32

  reforçando o caráter 

garantista do instituto, ao permitir a dupla análise. 

Ainda, quando em comparação ao PL 156/2009, a Lei nº 13.964/19 avançou, 

excluindo a remessa dos autos de inquérito ao juiz de instrução, ficando estes, acautelados na 

secretaria do juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa.
33

 Para Lopes Jr, este 

                                                           
31

A relação com o referido princípio se expressa na medida em que se impõe à persecução penal uma duração 

limitada no tempo, de forma que devem ser evitadas dilações indevidas, assim, a fase de investigação não pode durar 

tempo demasiado, sob o risco de comprometer toda celeridade processual, situação essa que é agravada quando o 

investigado é submetido à prisão processual.    
32

 Conforme estabelece o parágrafo 2º do art. 3-C. 
33

  §3º e §4º do Art. 3-C. 
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mecanismo serve “exatamente para evitar a contaminação do juiz pelos elementos obtidos no 

inquérito, com severas limitações de contraditório, defesa e, principalmente, que não servem e 

não se destinam à sentença. O objetivo é a absoluta originalità do processo penal, de modo que 

na fase pré-processual não é atribuído o poder de aquisição da prova” (LOPES JR, 2020, p. 211-

212). 

Dessa forma, conforme pondera Maya, do ponto teórico e cientifico “[...] impossível, 

efetivamente, questionar a sua aderência ao modelo acusatório-democrático de processo, ou, 

quiçá, duvidar de que se trata de uma maneira eficaz de tutelar a imparcialidade do julgador e 

garantir, por consequência, o giusto proceso (devido processo legal)” (2009, p. 2), o problema 

ventilado em grande parte das objeções é a falta de recursos e a estrutura do Estado. 

 

4.3- As críticas quanto ao instituto – é possível superá-las? 

 

Em que pese não ser o objetivo deste trabalho exaurir as considerações acerca de 

ordem prática, e sim, a sua conformidade do ponto de vista do sistema acusatório, as objeções 

vão além do campo teórico; são também de natureza eminentemente de ordem prática, de forma 

que será apresentada de forma geral às maiores críticas, porquanto, ainda que não se consiga uma 

análise profunda, não há como desconsiderá-las, uma vez que, de nada adianta ideias puramente 

no campo teórico, sem se apontar como, de fato, podem ser implementadas. 

Na decisão proferida pelo Min. Dias Toffoli, na Medida Cautelar na ADI nº 

6.298/DF, foi decidido que não se aplica o juiz de garantias aos processos de competência 

originária dos Tribunais, aos processos de competência do Tribunal do Júri, em casos de 

violência doméstica e familiar  contra a mulher e processos de competência da Justiça Eleitoral. 

A discussão se originou com a alegação de suposta violação ao princípio da isonomia, 

nos casos de competência originária dos Tribunais. Em suma, a fundamentação girou em torno da 

premissa de que a colegialidade garante a imparcialidade. No mesmo sentido, foi a argumentação 
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em relação aos processos de competência do Tribunal do Júri, com a peculiaridade de ser o 

veredicto a cargo do órgão coletivo (Conselho de Sentença). 

Todavia, os argumentos são simplicistas; isto porque o fato de, nos tribunais serem 

órgãos colegiados, ou no caso do Tribunal do júri, em razão Conselhos de Sentença (decidir sobre 

os fatos) não exime a obrigatoriedade de imparcialidade de cada um dos seus membros, “havendo 

um jurado impedido, todo o júri é nulo” (LOPES JR, 2020, p. 219). No mesmo sentido, em 

relação ao tribunal do júri, salienta-se que até a fase de plenário são proferidas várias decisões 

(pronúncia, absolvição sumária, etc) que exigem, em igual medida, a imparcialidade. 

Lima (2020) entende que a não aplicação do instituto aos tribunais seria uma violação 

à isonomia (art. 5º, caput, CF), tendo em vista que não há diferença entre as decisões proferidas 

entre um juiz e um desembargador, seja nos casos de recurso ou processos de competência 

originária. Ademais, entende que o art. 3º-C, caput, só restringiu o âmbito de atuação em relação 

às infrações de menor potencial ofensivo. 

Quanto aos casos de violência doméstica contra a mulher, em síntese foi utilizado o 

argumento de que a cisão das fases de investigação “impediria que o juiz conhecesse toda a 

dinâmica do contexto de agressão” e por este motivo precisaria de um procedimento mais 

“dinâmico, apto a promover o pronto e efetivo amparo e proteção da vítima”, mais uma vez a 

argumentação utilizada reforça a necessidade do juiz de garantias, na medida em que o instituo 

visa justamente minimizar a existência de pré-julgamentos, com base na fase de investigação. 

Nesse sentido, Lima explica que “Por mais grave e repulsiva que seja toda e qualquer 

forma de violência doméstica e familiar contra a mulher – e isso não negamos –, não se pode 

admitir essa crescente e perigosa restrição a direitos e garantias fundamentais nessa seara.” (2020, 

p. 150), sob pena de criar um direito penal do inimigo, como um direito de exceção. 

Em relação à justiça eleitoral, o principal argumento é pela organização específica, a 

falta de estrutura, argumento este, inclusive, veementemente apontado como crítica na justiça 

comum. Todavia, conforme aponta Lopes Jr (2020), a demanda criminal eleitoral é 
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consideravelmente inferior àquela da justiça comum, de forma que existem mecanismos aptos a 

contornar as dificuldades. 

A falta de estrutura é uma das maiores objeções ao juiz de garantias, sob o argumento 

de que “a proposta passará por grandes percalços na sua implementação, dada a extensão do 

território nacional e as suas diversas realidades regionais.” (SILVEIRA, 2009, p.91)
34

, 

principalmente nos casos de comarcas que possuem apenas um juiz, que, automaticamente, seria 

impedido de atuar como juiz de garantias e juiz que participa da instrução. A norma prevê como 

solução um rodízio entre os magistrados (parágrafo único do art. 3º-D do CPP). 

A solução apresentada não foi vista como viável por muitos estudiosos. Aras (2020) 

aponta que o rodízio de juízes é uma ‘gambiarra inaceitável’ que ocasionará impedimentos em 

cadeia, concluindo que “[...] provocará um deserto de juízes habilitados a julgar a ação penal. Os 

não impedidos aqui estarão impedidos ali e não poderão substituir seus pares em férias e 

licenças.”, aponta ainda que o rodízio de juízes é incompatível com a garantia do juiz natural.  

No mesmo sentido, foi a nota de repúdio feita pelo FONAJUC (Fórum Nacional de 

Juízes Criminais), em que consideram a inviabilidade prática da figura do juiz de garantias, a qual 

qualificaram como “teratológica”. 

Lima (2020) aponta como obstáculos à constitucionalidade do parágrafo único do art. 

3º-D, a garantia de inamovibilidade, além de criar uma obrigação aos tribunais no que tange a sua 

forma de organização, violando o poder de auto-organização desses órgãos (art. 96, CF) e 

usurpando a iniciativa para dispor sobre organização judiciária (art. 125, §1º, CF). 

Para Aras, o aumento orçamentário é inevitável, mesmo sem a criação de novos 

cargos de juiz, ponderando que, no mínimo, deve-se criar um cartório virtual. Explica que haverá 

deslocamento dos autos físicos de uma comarca para outra e que haverá remuneração por 

acúmulo de funções dos magistrados. 

Aponta ainda que, caso não seja criado um cartório específico para o juiz de 

garantias, os autos podem ficar “espalhados” o que ocasiona a morosidade na persecução penal e 
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 Silveira (2009, p. 91). 
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o acesso às provas e elementos informativos da apuração, apontando com uma possível solução a 

autuação eletrônica de processos dessa competência. 

De fato, o problema existe; conforme informações do DPJ (Departamentos de 

Pesquisa Judiciárias) (2019), 59% das unidades judiciárias são constituídas por uma única vara, 

sendo que essas comarcas recebem 10% dos processos criminais e 13% dos procedimentos 

investigatórios. Isso significa que quase 1.600 localidades são compostas por um juízo único. 

Ainda, os estudos apontam que somente 19% das unidades judiciárias estaduais funcionaram 

durante o ano de 2018 com apenas um juiz, sem substituto por mais de 60 dias. 

Todavia, há de se ponderar que, dado o grande volume de processos, a maioria das 

comarcas que possuem um juiz, deveriam na verdade ter dois. Mas são possíveis ainda 

alternativas que impliquem menor impacto orçamentário, como no caso de comarcas contíguas, 

em que um dos juízes poderia atuar como juiz de garantias, inclusive online (LOPES JR, 2020).  

A solução mais viável, consoante as propostas apresentadas por Lopes Jr, permeia a 

necessidade de ampla implementação de inquéritos eletrônicos; assim “não interessa mais o 

lugar, o “onde”, mas apenas o “quando”, isto é, estar na mesma temporalidade.” (Lopes Jr, 2020, 

p. 215). 

Maya (2010) aponta como solução para o empecilho de ordem estrutural a 

progressividade de instalação do juiz de garantias, primeiro com instalação imediata nas capitais 

dos Estados e, por fim, sua adoção nas entrâncias iniciais, de forma inversa da qual foi proposta 

para viabilizar a medida no Chile. Salienta-se o cuidado que se deve ter com a implementação 

gradativa do instituto, para que não haja diferenças de tratamento entre os acusados/investigados 

que cometem crimes em uma cidade pequena ou em uma cidade grande, para que, de fato não 

seja violada a isonomia, e preserve-se a igualdade de tratamento (OLIVEIRA, 2016). 

“Daí a necessidade de que sejam buscadas alternativas válidas, do que é exemplo a 

proposta de regionalização do instituto do juiz das garantias, de modo que para cada grupo de 

comarcas próximas haja um juiz de garantias competente” (MAYA, 2010, p.3). 
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Argumentos também sobre a viabilidade da medida foram esposados pelo Min. Dias 

Toffoli (que apesar de ter suspendido a medida para melhor estruturação) entendeu que: 

 

Não se criou uma nova atividade dentro da estrutura do Poder Judiciário. A supervisão 

judicial da legalidade dos atos praticados nas investigações criminais e a proteção dos 

direitos fundamentais dos investigados são atividades já realizadas pelos juízes criminais 

do país. 

Faz-se necessário redistribuir o trabalho que antes competia ao mesmo juízo/juiz. Trata-

se de questão que passa mais por reorganização judiciária e menos por criação ou 

provimento de cargos. (Min. Dias Toffoli) 

 

Conforme ponderado pelo Min. Dias Toffoli, bem como por Oliveira (2016), 

estrutura semelhante já é presente em comarcas como São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, 

(segundo relatório do Conselho Nacional de Justiça, sete Tribunais de Justiça contam com as 

centrais ou departamentos de justiça) dentre outras, por meio das Varas de Inquérito, cabendo 

adequar de modo que a estas sejam asseguradas as previsões da nova lei, impedindo assim que, 

além de uma questão de competência, seja vedado ao magistrado poderes instrutórios, 

incumbindo a este, precipuamente, a garantia dos direitos fundamentais. (OLIVEIRA, 2016). 

Além disso, para Oliveira (2016, p. 216-217), a maior especialização garante maior 

agilidade ao funcionamento das varas criminais. O instituto  acarretará uma “ampliação da 

jurisdição ao deixar a atuação do julgador voltada exclusivamente para a investigação preliminar” 

afastando assim uma das objeções formuladas por violação à razoável duração do processo 
35

sob 

o fundamento de que levaria maior tempo para firmar sua convicção, mesmo porque o inquérito 

policial não se presta para fundamentar a decisão do magistrado e sim para fornecer elementos 

informativos aptos a sustentar eventual propositura de uma ação penal. 

Fato é que a falta de recursos não pode ser empecilho para que o Estado cumpra sua 

função primordial de garantir direitos fundamentais ao cidadão. O mesmo argumento é 

recorrentemente utilizado para que o Estado se esquive de cumprir direitos básicos, justificando a 

ausência de Defensorias Públicas em vários entes da Federação, superlotação, e as condições dos 
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 Uma das objeções formuladas na ADI. 6.298. 
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presídios. Conforme ponderado por Maya, é a malfadada falta de estrutura utilizada para 

justificar a “[...] manutenção de características inquisitoriais do processo penal brasileiro, bem 

como a manter a legislação processual penal pátria num vergonhoso patamar de atraso em relação 

aos vizinhos sul-americanos.” (2010, p. 2). 

Em verdade, a pergunta é “se devemos renunciar ao salto de qualidade que representa 

o juiz de garantias, simplesmente qualificando o projeto de inexequível e ponto final” 

(SILVEIRA, 2009, p.92), e em resposta a esta pergunta, tal como pontua Maya, concluímos que 

“Deficiências estruturais não podem funcionar como justificativa para prestação jurisdicional 

falha”(MAYA, 2010, p. 2), mecanismos que visam se aproximar do ideal de imparcialidade, 

imprescindível ao Estado Democrático de Direito, não podem ser descartados pela constatação de 

empecilhos, uma vez que toda e qualquer reforma que visa a uma melhor prestação jurisdicional, 

é válida, e,  “ De fato, se a teoria não avançar, a prática permanecerá indefinidamente estagnada”. 

 

5- Considerações finais 

 

O Código de Processo Penal vigente é datado de 1941 e sua contextualização em 

termos temporais é de grande relevância, não por ser um código “antigo”, mas por analisar com 

que objetivo foi criado e se essa finalidade ainda se coaduna com os anseios atuais.  

Com efeito, há uma íntima relação entre política, Constituição e Processo Penal. Isso 

significa que, se durante 1941, época em que vigorava o Estado Novo, a Constituição e o 

Processo Penal refletiram os pensamentos autoritários e fascistas daquele momento, as mesmas 

disposições não se prestam em um Estado Democrático de Direito, em que é dado prioridade aos 

direitos individuais. 

O processo penal não era visto como um instrumento de garantias para aquele a quem 

se atribuía a prática de uma infração penal, e sim se conferia primazia ao caráter de instrumento 

de segurança pública, visando à imposição de pena, e considerando a liberdade como exceção e a 

prisão como regra. O investigado não era sujeito de direitos e sim objeto do processo.  
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Ruptura significativa, portanto, foi trazida pela Constituição Federal de 1988, 

chamada de Constituição Cidadã, pelo fato de que, antes mesmo de dispor sobre a organização do 

Estado, deu primazia aos direitos fundamentais, e com isso, o processo penal deve ser 

compreendido como um instrumento de tutela dos direitos e garantias fundamentais, não se 

prestando somente a satisfação de uma pretensão acusatória.  

Diante desse breve contexto, percebemos que há uma discrepância entre o Código 

punitivista de 1941 e as disposições constitucionais; assim, a conformidade do processo penal é 

uma necessidade dentro do Estado Democrático de Direito, seja por sua conformidade 

hierárquica, seja por sua conformidade material. 

A partir deste novo paradigma, o processo penal não pode mais ser visto como um 

instrumento de punição estatal deve cumprir sua dupla função, de caminho necessário para 

imposição da pena, bem como servir de instrumento de garantias dos direitos e liberdade 

individuais. Noutras palavras, não é um mecanismo puramente estatal, é o mecanismo que o 

indivíduo possui em última medida como garantia de que não terá mitigado seus direitos 

individuais sem o devido processo legal. 

Nesse contexto, a posição dos órgãos jurisdicionais como aplicadores das leis 

processuais penais, necessariamente deve ser de garantidores dos direitos do investigado/ 

acusado, uma vez que não mais se coaduna no processo penal constitucional um juiz que não 

tenha sua atuação pautada nos princípios que são limites e vetores de sua atuação, e a incidência 

dos princípios não pode ser limitada apenas à fase de instrução, uma vez que, ainda na fase de 

investigação, o investigado sofre com os efeitos negativos da conduta criminal que lhe foi 

atribuída. 

Diante da adoção do sistema acusatório pela Constituição Federal (art. 129, I), bem 

como expressamente no art. 3º-A, incluído pela Lei nº 13.964/19, rompe-se com o paradigma 

inquisitorial existente, isto é, deve haver delimitação entre as funções de julgar e acusar, 

revogando os dispositivos que permitiam ao juiz, ainda na fase de inquérito, determinar a 
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produção de provas, pois este tipo de atuação compromete a imparcialidade e a equidistância 

necessária do julgador. 

Tal como foi demonstrado ao longo do trabalho, na fase inquisitorial, vários 

princípios do sistema acusatório são mitigados, em especial o contraditório e a ampla defesa, uma 

vez que a defesa não participa ativamente durante a investigação. Assim, os elementos 

informativos que serão utilizados para dar suporte à propositura da ação penal são obtidos sem o 

crivo do contraditório e da ampla defesa. Além disso, ainda nessa fase, é necessária a atuação do 

julgador em casos de matérias reservadas à jurisdição, como conversão de prisão em flagrante em 

preventiva, medidas cautelares, dentre outras. 

Percebe-se que, ao atuar na fase de investigação, ainda que de forma inconsciente, o 

julgador cria um quadro mental dos fatos, comprometendo sua imparcialidade objetiva. Noutras 

palavras, a forma como então ocorre no processo penal é que este juiz que atua na fase pré 

processual é o mesmo que irá instruir e decidir o processo. Todavia, ainda que não se possa 

afirmar que sua imparcialidade esteja comprometida, gera uma dúvida razoável, o que, por si só, 

já é causa suficiente para deslegitimar a atuação do julgador; porquanto, não basta ser imparcial, 

deve parecer imparcial como forma de legitimar o exercício da jurisdição, conforme enfatizado 

por Badaró (2018). 

Visando minimizar os impactos negativos da atuação do julgador na fase de inquérito, 

a Lei 13.964/19 trouxe a figura do juiz de garantias em seu art. 3º-B do CPP, ou seja, ao juiz que 

atua na fase de inquérito, fica impedido de atuar na fase de instrução, de forma diversa da que 

atualmente ocorre em nosso ordenamento, em  que o juiz que atuava no curso da investigação era 

prevento para instrução, conforme previsto no art.83 do CPP. 

Além disso, foi determinado que o juiz das garantias será responsável pelo controle 

de legalidade da investigação e pela salvaguarda dos direitos individuais, rompendo, assim, com 

a arraigada característica inquisitorial desta fase.  

Ao estabelecer que, necessariamente, deve-se ter dois juízes, um para cada fase da 

persecução penal, busca-se  assegurar a imparcialidade do julgador, uma vez que este não terá 
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uma pré-valoração dos fatos com base nas informações obtidas na fase de inquérito, e tampouco 

terá atuado nos casos de reserva de jurisdição, evitando a criação de uma imagem mental dos 

fatos, frisa-se,  ainda que (in) conscientemente.  

A teoria da dissonância cognitiva entende que o ser humano busca diminuir as 

dissonâncias do seu sistema psíquico, ou seja, busca minimizar teses de contradição. No âmbito 

do processo penal, defesa e acusação apresentam teses diversas, mas, se, ainda durante a fase de 

investigação, o juiz já firmou uma convicção, ao longo da instrução terá uma tendência à tese de 

acusação, por dois motivos: pela própria finalidade principal da fase pré-processual, qual seja, 

buscar elementos informativos mínimos a possibilitar a propositura da ação penal, seja pelo 

reduzido espaço de defesa,  durante esta fase 

Além disso, restou definido que a iniciativa probatória nesta fase não se coaduna com 

o sistema acusatório, uma vez que, para além da separação das funções, deve a gestão da prova 

estar inteiramente a cargo das partes. Noutras palavras, a atuação do julgador, no que diz respeito 

à obtenção de elementos informativos, só será possível por meio da representação da autoridade 

policial ou requerimento do Ministério Público. 

Dessa forma, ainda que não se negue os empecilhos de ordem prática, não pode a 

falta de estrutura estatal ser justificativa para mitigar o direito ao juiz imparcial, ao devido 

processo legal, bem como mitigar os direitos individuais constitucionalmente assegurados. 

Noutras palavras, não pode o recorrente argumento de falta de estrutura ser justificativa para 

perpetuar características inquisitoriais em nosso ordenamento, em que há muito já deveriam ter 

sido abandonadas.  

A posição do julgador em um Estado Democrático de Direito não poderia ser 

diferente de um garantidor dos direitos do acusado. Críticas que consideram que o juiz de 

garantias é um instituto que pode acarretar à impunidade, desconsideram a função do processo 

penal, bem como os direitos constitucionalmente assegurados. Com efeito, a mudança é que o 

juiz que atua na fase de investigação ficará impedido de atuar no curso do processo, visando 
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preservar a originalidade cognitiva do julgador, com base nos elementos produzidos sob o crivo 

do contraditório e da ampla defesa. 

Assim, considera-se fundamental não rejeitar o instituto, mas  analisar a viabilidade 

de sua implementação, seja de forma gradativa, nas comarcas que já dispõem de varas de 

inquérito, adequando-o às disposições da nova lei, seja  por meio dos processos eletrônicos, de 

forma que tempo e distância não se tornem empecilhos, avanço este propiciado pela tecnologia.  

Dessa forma, conclui-se que o juiz de garantias é um importante marco na 

constitucionalização do processo penal, efetivando o sistema acusatório, uma vez que garante a 

imparcialidade e, em consequência, rompe com paradigmas inquisitórios, como a possibilidade 

de determinação de provas de ofício, e reforça que ser juiz, em um Estado democrático de direito, 

é ser garante dos direitos do investigado/acusado, uma vez que qualquer limitação, 

necessariamente, deve ser por meio do devido processo legal. 

Todavia, se o caminho deixa espaço para contaminação, toda legitimação da atuação 

estatal fica comprometida, de forma que mecanismos que visem garantir uma estrutura que 

minimize o campo da discricionariedade devem ser enxergados como marcos para 

constitucionalização processual penal, imprescindível para adequar as disposições do 

“empoeirado” Código de Processo Penal vigente à nova ordem constitucional, qual seja, a 

elevação do indivíduo, a quem se atribui a prática de uma infração penal, como um sujeito de 

direitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALONSO, Pedro Aragoneses. Instituciones de derecho procesal penal. 5. ed. Madri: Rubí Artes 

Gráficas, 1984, apud LOPES JR. Aury Lopes. Fundamentos do Processo Penal. 3ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017. 

 

ARAS. Vladimir. Os prós e contras do juiz de garantias: Sem as correções de prazo, forma e 

rumo, instituto será um juiz de fantasia produtor de nulidades de verdade. Jota Opinião & 

análise. Disponível em <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/os-pros-e-contras-do-

juiz-de-garantias-14022020>. Acesso em: 23 jun. 2020. 

 

AROCA, Juan Montero; RAMOS, M. Ortells; COLOMER, J. L. Gómez; REDONDO, A. 

Montón. Derecho jurisdiccional III, proceso penal. Barcelona: Bosch, 1996 apud LOPES JR. 

Aury Lopes. Fundamentos do Processo Penal. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

BADARÓ. Da imparcialidade do juiz. 2018. Disponível em: 

http://www.badaroadvogados.com.br/ano-2011-direito-ao-julgamento-por-juiz-imparcial-como-

assegurar-a-imparcialidade-objetiva-no-juiz-nos-sistemas- Acesso em: 06 jun. 2020 

 

BAHURY, Andréa. A ausência de efetiva ampla defesa: comprometimento do devido processo 

legal. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2018. 238 p. 

 

BETTIOL, Giuseppe. Instituições de Direito e de Processo Penal. Trad. Manuel da Costa de 

Andrade. Coimbra: Coimbra Editora, 1974 apud Oliveira, Daniel Kessler de Oliveira. A atuação 

do julgador no processo penal constitucional: O Juiz de Garantias como um Redutor de Danos 

na Fase de Investigação Preliminar. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2016.261 p. 

 

BRASIL. Código de Processo Penal (1941). Código de Processo Penal. in: Vade mecum 

Saraiva. 24ª. ed. São Paulo: SARAIVA, 2017. p. 607-683. 

 

BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Resolução nº 20 de 28 de maio de 2007. 

Regulamenta o art. 9º da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 e o art. 80 da Lei nº 

8.625, de 12 de fevereiro de 1993, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, o controle 

externo da atividade policial. Conselho Nacional do Ministério Público, Brasília, 28 de maio de 

2007. 

 

BRASIL. Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019.  

Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Brasília, DF, Brasil. Disponível em: 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/os-pros-e-contras-do-juiz-de-garantias-14022020
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/os-pros-e-contras-do-juiz-de-garantias-14022020
http://www.badaroadvogados.com.br/ano-2011-direito-ao-julgamento-por-juiz-imparcial-como-assegurar-a-imparcialidade-objetiva-no-juiz-nos-sistemas-
http://www.badaroadvogados.com.br/ano-2011-direito-ao-julgamento-por-juiz-imparcial-como-assegurar-a-imparcialidade-objetiva-no-juiz-nos-sistemas-


81 
 
 

 

 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13964.htm>.  Acesso em: 20 

mar. 2020. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corspus94641/BA. Relator: Min. Ellen Gracie. 

Diário de Justiça Eletrônico, 11 de novembro de 2008. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2615982>. Acesso em: 28 out. 2016. 

 

CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 25ª ed. São Paulo: Saraiva. 2018 

 

CARNELUTTI, Francesco. Biblioteca Clássicos del Derecho Processal: Derecho Procesal Civil 

y penal. 2. V. México: Harla. 491p. 

 

CHOUKR, Fauzi Hassan. Garantias Constitucionais na Investigação Criminal. 2º ed, ver. 

Ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2001. 313p. 

 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Dados Estatísticos de Estrutura e localização das 

Unidades Judiciárias com Competência Criminal. Disponível em <https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2020/01/Relatorio-Estrutura-das-unidades-judiciarias-com-competencia-

criminal_2020_01-09.pdf> Acesso em: 23 de jun. de 2020. 

 

COSTA JUNIOR, Paulo Alkmin. O Anteprojeto do Novo Código de Processo Penal e o Juiz 

das Garantias. Coleção Jornada de Estudos da ESMAF, Distrito Federal, v.6, p,222-230, dez. 

2020. 

 

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos Princípios Gerais do Processo 

Penal Brasileiro. Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, Nota Dez Editora, n. 1, 2001. 

 

FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón – Teoría del garantismo penal. 6. ed. Roma: Laterza,2000: 

Trad. Ana Paula Zomer, Juarez Tavares, Fauzi Hassan Choukr, Luiz Flávio Gomes. São Paulo: 

Editora dos Tribunais, 2002. 

 

FERRAIOLI, Marzia e DALIA, Andrea Antônio. Manuale de Diritto Processual e Penale.  

Quarta Edizione. Milani: Cedam, 2001, apud OLIVEIRA, Daniel Kessler de. A atuação do 

julgador no processo penal constitucional: O Juiz de Garantias como um Redutor de Danos na 

Fase de Investigação Preliminar. 1ª.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. 261p. 

 

FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Processo Penal 1. 34ª.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

FILHO, Antônio Magalhães Gomes. A motivação das decisões judiciais na Constituição de 

1988: funções políticas e processuais. 2015. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/678106/mod_resource/content/1/A%20motiva%C3%A7

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2615982
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/01/Relatorio-Estrutura-das-unidades-judiciarias-com-competencia-criminal_2020_01-09.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/01/Relatorio-Estrutura-das-unidades-judiciarias-com-competencia-criminal_2020_01-09.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/01/Relatorio-Estrutura-das-unidades-judiciarias-com-competencia-criminal_2020_01-09.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/678106/mod_resource/content/1/A%20motiva%C3%A7%C3%A3o%20das%20decis%C3%B5es%20penais%20-%20Ant%C3%B4nio%20Magalh%C3%A3es%20Gomes%20Filho.pdf


82 
 
 

 

 

%C3%A3o%20das%20decis%C3%B5es%20penais%20-

%20Ant%C3%B4nio%20Magalh%C3%A3es%20Gomes%20Filho.pdf. Acesso em: 16 jun. 2020 

GOLDSCHMIDT, James. Problemas Jurídicos y Políticos del Proceso Penal, Barcelona, 

Bosch,1935, apud, LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2020, 1232p. 

 

GRINOVER, Ada Pellegrini. A Iniciativa Instrutória do Juiz no Processo Penal Acusatório. In: 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 27, julho-setembro/2000. São Paulo: Revista dos 

Tribunais. 

 

LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único, 7. Ed. rev., ampl. e atual- 

Salvador: ED. Jus Podivim, 2019. 1.904p. 

LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 1394 p. 

 

___ Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva jur, 2020, 1232p. 

 

___. Fundamentos do Processo Penal: Introdução Crítica. 3ª.ed.  São Paulo: Saraiva, 2017. 

LOPES JR., Aury, GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Investigação Preliminar no Processo 

Penal. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2014[E-book].  

 

____. Manual de processo penal: volume único, 8. Ed. rev., ampl. e atual- Salvador: ED. Jus 

Podivim, 2020. 1.952p. 

 

MAYA, André Machado. Outra vez sobre o juiz de garantias: entre o ideal democrático e os 

empecilhos de ordem estrutural. São Paulo: IBCCRIM, n. 215, out. 2010. 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 13ª ed. rev., atual. 

E ampl. Rio de Janeiro: Altas, 2016 

 

OLIVEIRA, Daniel Kessler de. A atuação do julgador no processo penal constitucional: O 

Juiz de Garantias como um Redutor de Danos na Fase de Investigação Preliminar. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: Lúmen Juris, 2016.261 p. 

 

___. O papel do novo juiz no processo penal (Parte 2). Amacrim. Disponível em 

<http://www.amacrim.adv.br/2018/10/04/o-papel-do-novo-juiz-no-processo-penal-parte-1-

jacinto-coutinho/>. Acesso em: 17 de jun de 2020. 

 

PODEWORNY, Ana Paula Serizawa Silva. Juiz das garantias no Anteprojeto do Código de 

Processo Penal. Coleção Jornada de Estudos da ESMAF; Distrito Federal, v.6, p. 15-18, dez. 

2010. P:16. 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/678106/mod_resource/content/1/A%20motiva%C3%A7%C3%A3o%20das%20decis%C3%B5es%20penais%20-%20Ant%C3%B4nio%20Magalh%C3%A3es%20Gomes%20Filho.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/678106/mod_resource/content/1/A%20motiva%C3%A7%C3%A3o%20das%20decis%C3%B5es%20penais%20-%20Ant%C3%B4nio%20Magalh%C3%A3es%20Gomes%20Filho.pdf
http://www.amacrim.adv.br/2018/10/04/o-papel-do-novo-juiz-no-processo-penal-parte-1-jacinto-coutinho/
http://www.amacrim.adv.br/2018/10/04/o-papel-do-novo-juiz-no-processo-penal-parte-1-jacinto-coutinho/


83 
 
 

 

 

 

PRADO, Geraldo. Sistema acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais 

penais. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005. p. 415. 

QUEIROZ, Paulo. Juiz das garantias: introdução. Paulo Queiroz. Disponível em: 

<https://www.pauloqueiroz.net/juiz-das-garantias-introducao/>. Acesso em: 15 jun. 2020. 

 

RANGEL, Paulo. Direito processual Penal. 27 ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2019. 

 

REALE JÚNIOR, Miguel. O juiz de Garantias. São Paulo: Revista do Advogado., n.113, p.101-

111, set.2011. p.111. 

 

SANTOS, Rafa. Associação de magistrados divulga nota de repudio conta criação do juiz de 

garantias. Consultor Jurídico. Disponível em <https://www.conjur.com.br/2019-dez-

17/associacao-divulga-nota-criacao-juiz-garantias>. Acesso em: 23 jun. de 2020 

 

SCHÜNEMANN, Bernd. Estudos de direito penal, direito processual penal e filosofia do direito. 

Luís Greco (coord.). São Paulo: Marcial Pons, 2013apud LOPES JR, Aury. Direito Processual 

Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva jun, 2020, 1232p. 

  

SILVA, José Afonso da. O estado democrático de direito. Revista de Direito administrativo. v. 

173, 1988. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45920>. 

Acesso em: 28 maio.2020. 

 

SILVA JR, Walter Nunes da. Reforma Tópica do Processo Penal: Inovações aos procedimentos 

ordinário e sumário, com o novo regime das provas, principais modificações do júri e as medidas 

cautelares pessoais (prisão e medidas diversas da prisão). 3ª ed. Natal: OWL-editora jurídica, 

2019 [E-book]. 

 

SILVEIRA, Fabiano Augusto Martins. O Código, as Cautelares e o Juiz das Garantias. Revista 

de Informação Legislativa, Brasília, v.46, n.183, p.77-93, jul./set. 2009. 

RIBEIRO, Luiz Gustavo Gonçalves. Persecução Penal Democrática. Belo Horizonte: ESDHC, 

2010. 190 p. 

 

SENDRA, Vicente Gimeno. Fundamentos del derecho procesal. Madri: Civitas, 

1981, apud LOPES JR. Aury Lopes.Fundamentos do Processo Penal. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2017. 

 

VASCONCELOS, Felipe Castro de. O juiz das garantias e o garantismo penal hiperbólico 

monocular. Jus Navigandi. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/78814/o-juiz-das-

garantias-e-o-garantismo-penal-hiperbolico-monocular>. Acesso em: 30 mar.2020. 

https://www.pauloqueiroz.net/juiz-das-garantias-introducao/
https://www.conjur.com.br/2019-dez-17/associacao-divulga-nota-criacao-juiz-garantias
https://www.conjur.com.br/2019-dez-17/associacao-divulga-nota-criacao-juiz-garantias
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45920
https://jus.com.br/artigos/78814/o-juiz-das-garantias-e-o-garantismo-penal-hiperbolico-monocular
https://jus.com.br/artigos/78814/o-juiz-das-garantias-e-o-garantismo-penal-hiperbolico-monocular

