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RESUMO 
 
O presente estudo visa abordar o tema do juiz de garantias, tendo como objetivo discorrer 
acerca da implementação desse juiz de garantias no Brasil. Para tanto, busca-se tratar sobre 
a evolução do Direito Penal no país e falar sobre o instituto do juiz de garantias, abordando 
seu conceito, fundamento e implicações no campo do Direito, além de apresentar a matéria 
legal que implementa o assunto no país, a Lei 13.963/19. Já o método utilizado para 
desenvolver o trabalho foi o hipotético-dedutivo, explicativo, com pesquisa indireta baseada 
nas pesquisas bibliográficas, se utilizando de normas legais e de doutrinadores reconhecidos 
para embasar o trabalho. Nas considerações finais, o estudo aponta pela constitucionalidade 
da normativa e importância de implantação, visando assegurar a manutenção de um processo 
penal justo, cristalino e ilibado, contribuindo esse instituto para a imparcialidade do 
magistrado, não sendo afetado por objetos fora dos fatos e provas válidas aferidas durante o 
rito processual. 
 
Palavras-chave: Juiz de Garantias; Constitucionalidade; Imparcialidade; Princípios 
Processuais Penais. 
 
 

THE JUDGE OF GUARANTEES IN BRAZILIAN CONSTITUTIONAL CRIMINAL 

LAW 

 
 
SUMMARY 
 
The present study aims to address the theme of the judge of guarantees, having as object to 
discuss the implementation of this judge of guarantees in Brazil. To this end, we sought to deal 
with the evolution of criminal law in the country and to talk about the institute of the judge of 
guarantees, addressing its concept, foundation and implications in the field of law, in addition 
to presenting the legal matter that implements the matter in the country, Law 13.963/19.  The 
method used to develop the work was the hypothetical-deductive, explanatory, with indirect 
research based on bibliographic research, using legal norms and renowned indoctrinators to 
support the work.  In the final considerations, the study points to the constitutionality of the 
rules and the importance of implementation, aiming to ensure the maintenance of a fair, 
crystalline and unblemided criminal procedure, contributing this institute to the impartiality of 
the magistrate, not being affected by objects outside the facts and valid evidence measured 
during the procedural rite. 
 
Keywords: Judge of Guarantees; Constitutionality; Impartiality; Criminal Procedural 
Principles. 
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INTRODUÇÃO 

Desde que o homem começou a se organizar em sociedade foi necessária a 

criação de regras de convívio para regular suas interações e proteger direitos 

fundamentais às pessoas, como a vida e seus bens. Para tanto, as normas são 

essenciais e se fazem presentes mesmo antes de serem colocadas de forma escrita, 

através do costume. 

Assim, o Direito Penal está presente há muito tempo no cenário social, além do 

objetivo de punir transgressões, outro grande vislumbre na criação dessas punições 

era a de impedir as vinganças pessoais e prosseguir por gerações com atentados 

contra outras pessoas. 

Nesse passo o Direito Penal evoluiu, assim como a sociedade, sendo 

empregado para proteger os Direitos dos cidadãos e punir as transgressões. Essas 

inovações transformam o Direito Penal em um instrumento que vai além da 

punibilidade e passa a ser um instrumento de defesa do processo que salvaguarda os 

direitos dos cidadãos. 

Nesse sentido, novos institutos são criados para assegurar um processo justo 

a todas as partes e envolvidos e um desses institutos novos criados é o juiz de 

garantias, que foi instituído pela Lei 13.963/19, e é o assunto abordado no presente 

trabalho. Mais especificamente o tema do presente trabalho é o juiz das garantias no 

direito processual penal constitucional brasileiro. 

A justificativa para realização do trabalho está na importância de trazer novos 

institutos ao Direito Penal, que tenham por objetivo assegurar os direitos dos cidadãos 

e salvaguardar o Direito Processual Penal e seus princípios basilares, com o objetivo 

de manter as decisões justas e imparciais. 

O objetivo do trabalho é discorrer acerca da implementação do juiz de garantias 

no Brasil. Para tanto, busca-se tratar sobre a evolução do Direito Penal no Brasil e 

falar sobre o instituto do juiz de garantias, abordando seu conceito, fundamento e 

implicações no campo do Direito. 

Já o método utilizado para desenvolver o trabalho foi o hipotético-dedutivo, 

explicativo, com pesquisa indireta baseada nas pesquisas bibliográficas. Que consiste 

na construção de conjecturas baseadas nas hipóteses, submetendo-as a testes e uma 
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discussão crítica, analisando, interpretando e identificando as causas dos fatos 

através de pesquisas acadêmicas. 

2 O JUIZ DE GARANTIAS NO BRASIL  

 

2.1 LEGISLAÇÃO PENAL NO BRASIL 

Inicialmente é de suma importância destacar que o Direito e a sociedade não 

são coisas distintas, pelo contrário, as normas legais são implementadas por uma 

necessidade social de regular os comportamentos humanos e tais normas evoluem 

em conjunto com a sociedade, de acordo com as necessidades de cada momento 

histórico. 

Essas normas que regulam a convivência social nem sempre foram escritas, 

mas estavam presentes na sociedade, como a antiga Lei de Talião ou lei de retaliação. 

Criada na Mesopotâmia, essa normativa foi a base de formação do famoso Código de 

Hamurabi do século XVIII a.c. 

Essa Lei de Talião não tinha uma elaborada forma de punição e ressocialização 

dos infratores, apenas dispunha de punição considerada justa naquele momento 

social para responder a ofensa praticada. O objetivo da normativa era atingir aquele 

que havia praticado a ofensa na mesma medida que o mal causado por ele, ou seja, 

o infrator deveria sofrer do mesmo modo que o sofrimento causado por ele (SOUZA, 

et. al., 2019). 

Com tal lei o que se buscava era uma justa punição, que não incidisse em 

excesso punitivo e ao mesmo tempo que não pecasse por falta nessa medida, de 

modo a compensar a perda do ofendido e evitar as vinganças pessoais, para assim, 

manter a ordem social. 

Essa normativa ficou popularmente conhecida pela expressão “olho por olho, 

dente por dente”, que significa justamente essa dimensão de receber como punição 

exatamente o que praticou como ofensa. Assim, essa é uma lei antiga que trazia um 

ideal de justiça e castigo justo ao que se pensava a época, que está descrita, inclusive, 

na bíblia em Levítico, com a seguinte redação:    

 
Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe 
será feito: 
Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente; como ele tiver 
desfigurado a algum homem, assim se lhe fará.  
(Levítico 24:19,20) 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/lv/24/19,20+
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Essa ideia de justiça apresentada pela Lei de Talião perdurou por bastante 

tempo e em boa parte dessa época não havia uma distinção entre as leis e a religião, 

que se misturavam e alguns pecados eram, inclusive, criminalizados, com processos 

sigilosos, penas cruéis e sem direito a defesa (LISBOA & ESTEVÃO, 2018). 

A chegada da chamada “Era da Composição”, apesar de ainda não haver a 

separação da igreja e da legislação, trouxe mudanças no entendimento das punições 

aplicadas, possibilitando ao infrator compensar o mal causado com uma indenização 

e não mais sendo exclusiva a punição da mesma forma que o dano causado (ASSIS, 

2018). 

No Brasil, o Direito Penal ganhou forma escrita com o advento do Código 

Filipino ou Ordenações Filipinas de 1603, essa legislação portuguesa foi a base do 

Direito brasileiro da época e trazia previsão de penas cruéis e desumanas aos 

infratores. 

Já em 1830 com a independência do país surgiu uma nova legislação penal 

denominada Código Criminal do Império, inspirada no Código Francês e no Código 

Napolitano. Essa nova legislação era mais liberal e amena, diferente da anterior, com 

previsão de atenuantes e agravantes para os crimes e prevendo também julgamentos 

especiais para os menores de 14 anos. 

Com o advento da República no ano de 1891 esse Código Criminal do Império 

deu lugar ao Código Criminal da República, que trouxe em seu dispositivo a abolição 

da pena de morte. Esse Código trouxe, ainda, uma mudança fundamental para o 

Direito Penal atualmente, que é a previsão do regime penitenciário de caráter também 

correcional e não apenas punitivo (ESTEFAM, 2022). 

Além disso, essa normativa extinguiu as prisões perpétuas e os castigos físicos. 

Outra mudança significativa foi a fixação do prazo máximo de trinta anos de 

cumprimento de sentença e o aumento de 14 para 21 anos de idade mínima para 

cumprimento de pena. Sendo que, os menores de 21 anos deveriam cumprir medidas 

disciplinares em estabelecimentos especiais. 

Depois veio o Decreto nº 22.213 de 1932, denominada Consolidação das Leis 

Penais de Piragibe, até se chegar ao Código Penal vigente. O Decreto-Lei nº 2.848, 

de 7 de setembro de 1940 é o atual Código Penal brasileiro, sendo este formulado 

sob a égide da Constituição de 1934, vigente naquele momento, manteve alguns 
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dispositivos importantes apresentados pelo Código anterior, como o prazo máximo de 

cumprimento de sentença e a inviabilidade da prisão perpétua. 

Com o advento desse novo Código outras mudanças significativas foram vistas 

como a nova mudança na idade mínima para cumprimento de sentença, dessa vez a 

idade foi reduzida e passou a ser de 18 anos, sujeitando os que tivessem idade inferior 

a essa estabelecida a uma legislação especial. 

No ano de 1988 com advento da Constituição Federal em vigência não ocorreu 

a promulgação de um novo Código Penal, mas houve o fenômeno da 

constitucionalização do Código Penal, que nada mais é do que a interpretação desse 

Código à luz da Constituição Federal de 1988. 

Assim, esse Código passou a ser além do espaço que contém o rol dos crimes 

penais do país, uma forma de defesa do indivíduo contra o poder punitivo do Estado, 

com as previsões de atenuantes e agravantes, excludentes de ilicitude, as 

substituições de penas privativas de liberdade, a progressão de regime, entre outras 

garantias legais de proteção à pessoa (GRECO, 2021). 

A Constituição Federal garantiu também algumas outras conquistas 

importantes ao indivíduo, previstas principalmente no artigo 5º dessa Constituição, 

como o devido processo legal, a presunção de inocência, a irretroatividade da lei, a 

individualização da pena e a vedação à tortura, tratamentos cruéis e às provas obtidas 

por meios ilícitos. A Constituição Federal (1988) assim expõe esses temas:  

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: (...) 
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante; (...) 
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 
cominação legal; (...) 
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; (...) 
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado (...) 
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal; (...) 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes; (...) 
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; 
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória; (...) 
 

Portanto, a proteção aos direitos dos cidadãos foi colocada de forma explícita 

nessa Constituição, atingindo de forma positiva o Direito Penal e o Direito Processual 
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Penal. Não podendo nenhum desses códigos trazer disposição vigente que vá de 

encontro a esses preceitos constitucionais. 

Outras leis vieram a modificar o Código Penal de 1940 com intuito de 

modernizá-lo e adequá-lo ao momento social. Entre elas algumas se destacam, 

principalmente, a Lei nº 7.209 de 1984, que alterou a parte gerou do Código Penal. 

Também vieram algumas outras leis importantes, como a Lei de Crimes Hediondos, a 

Maria da Penha e a lei que dispôs sobre o feminicídio como qualificadora do crime de 

homicídio. 

Além delas, adveio a Lei nº 9.714 de 1998 que instituiu as penas de prestação 

pecuniária e de perda de bens e valores. Além disso, outra lei importante que alterou 

o Direito Penal e de fundamental importância no presente trabalho é Lei de Execuções 

Penais, Lei 7.210 de 1984, que trouxe em seu dispositivo a regulamentação sobre o 

cumprimento de pena no país e que será mais amplamente tratada no próximo tópico. 

O Processo Penal também tem importante relação com o cumprimento de sentença 

no país, afinal ele regula os processos que culminarão na sanção penal a ser cumprida 

e, assim, como o Código Penal no Brasil se adotou até a independência, a legislação 

de Portugal. Com o advento da Constituição Imperial se exigiu a formulação do 

primeiro Código de Processo Penal no brasil, que surgiu em 1832, denominado 

Código de Processo Criminal, dava autonomia judiciária aos municípios, concentrando 

o poder nas mãos dos juízes de paz, que eram eleitos pela população (BITENCOURT, 

2017). 

Diversas foram as modificações desde então até um novo Código ser feito no 

ano de 1941, o Código de Processo Penal promulgado e até hoje é vigente. Assim 

como o Código Penal ele também foi modificado até os dias atuais, principalmente 

com o avento da Constituição de 1988, que trouxe a constitucionalização do processo 

penal. Modificando, assim, as bases autoritárias que norteavam o Código de Processo 

Penal, como a presunção de culpabilidade, trazendo uma interpretação mais a favor 

do povo, e como já apresentado, modificando essa presunção de culpabilidade para 

uma presunção de inocência. 

Nesse sentido, o Processo Penal também passou, então, de um simples 

instrumento de aplicação da lei para um instrumento de defesa do cidadão, que 

passou a ter a garantia que seria uma obrigação do Estado zelar por um processo 
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justo, com o Ministério Público sendo independente e imparcial, com função de 

defender a ordem jurídica (GRECO, 2021). 

Além disso, outras leis modificaram esse Código, adequando-o às 

necessidades da sociedade brasileira e suas necessidades, como a revogação do 

artigo que condicionava o direito de queixa da mulher ao consentimento do marido, 

modificações quanto ao sistema de prova, ao Tribunal do Júri, ao interrogatório e aos 

fatos relativos aos crimes contra dignidade sexual e contra honra (BITENCOURT, 

2017). 

É fundamental lembrar que a Constituição Federal vigente no país prima pela 

liberdade e, portanto, o Direito Penal deve ser considerado ultima ratio do Direito. Já 

que, em geral, sua sanção penal priva o sujeito de sua liberdade, que é dos direitos 

mais importantes garantidos pela Constituição Federal de 1988 e por isso o devido 

processo legal deve ser assegurado e o julgamento deve ser imparcial, sendo esse o 

grande fundamento de defesa da implementação do chamado juiz das garantias no 

processo penal. 

 

2.2 OS SISTEMAS PROCESSUAIS  

Para tratar sobre a função do juiz de garantias no processo penal e diferenciar 

da função exercida pelo magistrado no decurso do julgamento é preciso antes falar 

sobre os sistemas penais existentes e em cada um deles, o juiz exerce papéis 

diferentes no caminho processual.  

Lopes Jr. (2020) diz que são três os sistemas processuais existentes, sendo 

eles: o sistema inquisitivo, o sistema acusatório e o sistema misto. No sistema 

inquisitivo, hegemônico no século XII, existe atribuições excessivas de poder ao juiz, 

acumulando as funções de acusar, defender e julgar, sendo ele a autoridade que dirige 

toda a produção de provas. 

Nesse sistema, o processo é sigiloso e não há a oportunidade para o 

contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Nele as provas possuem valor 

pré-estabelecido e presunções absolutas, sendo a confissão a "rainha das provas" 

(LOPES JR., 2020). 

Já o sistema acusatório se pauta na presunção de inocência e na ampla defesa 

durante o rito processo, existindo funções diferentes para os sujeitos do processo. 

Nesse caso, o julgador  deve ser imparcial, o órgão estatal de acusação é o Ministério 
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Público e o defensor que pode ser um advogado ou defensor público (LOPES JR., 

2020). 

Nesse sistema as provas não possuem valor pré-estabelecido, podendo o juiz 

apreciá-las de acordo com a sua livre convicção, desde sua decisão seja 

fundamentada. Além disso, nesse sistema o processo é público e estão presentes as 

garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (LOPES JR., 

2020). 

Por fim, o sistema misto é aquele que divide o processo em duas fases distintas. 

A primeira é a fase pré-processual, de caráter inquisitório, no qual vigora as práticas 

admissíveis no modelo inquisitivo, mas deve ser respeitado a dignidade da pessoa 

investigada e a segunda é a fase processual, que é a fase acusatória, no qual seguem 

todas as regras do sistema acusatório, assegurando a ampla defesa. (LOPES JR., 

2020). 

Para Nucci (2015) e outros doutrinadores o sistema misto é o adotado no Brasil. 

Ele afirma que na fase administrativa são colhidas as provas do processo, no qual, há 

atuação do magistrado recebendo denúncias futuras. Esse juiz, fiscalizador do 

inquérito, pode decretar uma prisão preventiva ou busca e apreensão. Depois disso, 

passa-se a segunda fase, no qual após receber a peça acusatória, o magistrado instrui 

o feito e, de maneira imparcial dá prosseguimento ao julgamento da causa.  

Todavia, para a maior parte da doutrina, inclusive para Rangel (2021) o sistema 

brasileiro é o acusatório, pois a função de acusar cabe a um órgão distinto do 

magistrado. Pacificando a matéria o Superior Tribunal de Justiça (2021) definiu que o 

sistema adota no Brasil é o acusatório, dizendo:  

 
Inexiste controvérsia acerca do modelo acusatório conferido ao sistema penal 
brasileiro, caracterizado pela separação das atividades desempenhadas 
pelos atores processuais, pela inércia da jurisdição e imparcialidade do 
julgador, tampouco de que a cabe ao Ministério Público, na forma do artigo 
129 da Constituição Federal, promover privativamente a ação penal pública. 
 

Assim sendo, o sistema adotado no Brasil é o acusatório e os direitos dos 

cidadãos dispostos na Constituição Federal de 1988, associando o processo a 

princípios, direitos e garantias individuais inerentes aos indivíduos e por isso existem 

princípios que regem o processo penal no país.  

Tais princípios não estão no sistema em rol taxativo. Em verdade, diante da 

atividade do jurista para a construção da norma jurídica, serão possíveis aplicações 
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que evidenciem tanto princípios constitucionais expressos como princípios 

constitucionais decorrentes do sistema constitucional (CORDEIRO, 2016). 

Dentre os diversos princípios que regem o Processo Penal, o princípio do 

devido processo legal é um de seus pilares e está assegurado no artigo 5º, LIV da 

Constituição Federal e garante a qualquer litigante que o processo em que figura como 

parte irá ocorrer na forma estabelecida pela lei. Esse princípio se ramifica em dois, 

devido processo legal material, que trata sobre a regularidade do próprio processo 

legislativo, e devido processo legal processual, que se refere a regularidade dos atos 

processuais. 

Esse princípio é o grande protetor do decurso processual justo e legal no Brasil 

e engloba todas as garantias do direito de ação, do contraditório, da ampla defesa, da 

prova lícita, da recursividade, da imparcialidade do juiz, do juiz natural. Assim sendo, 

o processo precisa ser devido, ou seja, o adequado à espécie e deve observar o prazo 

de prescrição legal (CAPEZ, 2022). 

Outro princípio fundamental do Processo Penal é o da inocência que está 

disposto na Constituição no artigo 5º, LVII e segundo reza tal princípio ninguém pode 

ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. 

Assim, ainda que esteja respondendo a inquérito policial ou processo judicial, e neste 

sendo condenado, o cidadão não pode ser considerado culpado, antes do trânsito em 

julgado da sentença penal condenatória, devendo o acusado ser tratado de maneira 

digna e respeitosa. 

Portanto, a máxima de que todos são inocentes até que se prove o contrário 

vem exatamente desse princípio e é dever da acusação provar a culpabilidade, ou 

seja, provar a existência do fato e a sua autoria e caso reste dúvidas no caso, deve-

se decidir pela não culpabilidade do acusado, com base em outro princípio 

fundamental ao Processo Penal, o in dubio pro reo, que é justamente esse fato de 

havendo dúvida razoável decidir em favor do réu (TOURINHO FILHO, 2018). 

Ademias, do princípio da inocência nasce ainda o direito de não produzir provas 

contra si, consagrado no inciso LXIII do mesmo artigo 5º, consagrado como direito ao 

silêncio e a não autoincriminação. Assim, o silêncio do acusado não pode ser 

interpretado como presunção de veracidade dos fatos sobre os quais o acusado 

silenciou-se. 



O JUIZ DAS GARANTIAS NO DIREITO PROCESSUAL PENAL CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 

10 
 

Os princípios do contraditório e da ampla defesa são também fundamentais ao 

processo penal e são fundados nos incisos XXXVIII, LV e LXXIV, todos do artigo 5º 

da Constituição. Tais princípios visam garantir o direito do acusado de influir no 

convencimento do magistrado, sendo oportunizado a esse acusado a participação e 

manifestação sobre os atos que constituem o processo, se utilizando de todos os 

mecanismos de defesa existentes no ordenamento jurídico.  

O princípio do juiz natural é outro de fundamental importância e está previsto 

no artigo 5º, LIII da Constituição. Tal princípio assegura que o acusado será julgado 

por um juiz competente, segundo regras objetivas e previamente estabelecidas no 

ordenamento jurídico, além de vedar a criação de tribunais de exceção (NUCCI, 

2020).  

Assim, o juiz natural é aquele dotado de jurisdição constitucional, com 

competência conferida pela Constituição Federativa do Brasil ou pelas leis anteriores 

ao fato. Outro princípio garantidor do Processo Penal ligado ao magistrado é o da 

motivação das decisões, pautado no artigo 93, IX, da Constituição Federal ele 

assegura a liberdade do juiz para decidir sobre a matéria, desde que sua decisão seja 

fundamentada. 

Outro princípio essencial ao justo julgamento ligado ao juiz é a imparcialidade. 

O acusado tem direito a receber um julgamento equânime e imparcial e, por isso, o 

papel do julgador, sendo ele essencial, deve, necessariamente, ser imparcial em suas 

análises e julgamentos (GRECO, 2021). 

Cordeiro (2016) afirma que o ideal de juiz imparcial demanda na postura de um 

magistrado que cumpra a Constituição, de maneira honesta, proferindo suas decisões 

suficientemente motivadas, o que não implica que o juiz se abstraia de seus valores 

para que exerça sua função. 

A imparcialidade do magistrado é um pressuposto de validade do processo, 

cabendo ao julgador colocar-se entre as partes e acima delas. Essa imparcialidade do 

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

se o julgador distante o necessário para conduzi-lo com isenção.  

Tal princípio da imparcialidade do juiz está previsto na Constituição Federal no 

já referido artigo 5º, XXXVII e está descrita também no Código de Ética da 

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

O juiz é o fiel da balança e a imparcialidade é inerente à função de julgar. Assim, 

a garantia da jurisdição se estende muito além de ter um juiz, é preciso que o 

magistrado seja imparcial, natural e comprometido com a máxima eficácia da 

Constituição Federal (LOPES JR., 2020).  

Portanto, sendo o juiz aquele que decidirá a questão que incidirá na privação 

de liberdade do sujeito ou não, ele é figura central no processo penal e precisa ser 

imparcial e justo em suas decisões. Tendo em vista essa necessidade de assegurar 

a imparcialidade surge a figura do juiz de garantias.  

 

2.3 JUIZ DE GARANTIAS E SEUS FUNDAMENTOS 

Como apresentado o Direito Penal é mutável e deve acompanhar as mudanças 

sociais, assegurando a melhor empregabilidade das normas penais. No Direito 

Processual Penal não é diferente, o Processo Penal deve assegurar o devido 

processo, a ampla defesa e julgamento imparcial, conferindo proteção aos cidadãos 

contra julgamentos inidôneos e juízos de exceção. 

Nesse sentido, surge a temática do juiz de garantias, que é uma função 

exercida no processo criminal por um juiz de direito, encarregado de atuar como 

garantidor da eficácia do sistema de direitos e garantias fundamentais daquele que 

está sendo acusado no Processo Penal e, especialmente de dispor sobre a prisão 

provisória de uma pessoa investigada e seus respectivos pedidos de liberdade 

provisória. 

Machado (2020) observa que tal instituto é adotado em países como 

França, Itália, Panamá e no ano de 2019 foi disposto na legislação brasileira. O juiz 

das garantias é chamado juiz das liberdades e da detenção e analisa os pedidos 

formulados pelo juiz de instrução, autoriza o Ministério Público a praticar alguns atos 

em certos tipos de inquéritos e também dispõe sobre a retenção administrativa de 

estrangeiros. 

O mesmo autor afirma que a necessidade de reforma do sistema processual 

penal brasileiro para a instituição do juiz das garantias é uma reclamação antiga de 

parcela bastante respeitável da doutrina e que inúmeros códigos de Processo Penal 

pelo mundo possuem regras expressas justamente no viés de separação entre os 
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órgãos jurisdicionais de controle da investigação preliminar e de julgamento do caso 

penal visando assegurar a máxima imparcialidade possível. 

 

Assim, esse instituto assegura o afastamento do juiz que julgará a causa penal 

dos elementos produzidos na fase investigatória. Esse é um instituto moderno, que 

fortalece a imparcialidade do magistrado e se bem implementado não acarreta 

prejuízos ao decurso penal nem ao combate à impunidade (NOVO, 2020). 

A iniciativa de separar o magistrado que se envolve na investigação do que vai 

aferir a existência ou qualidade da prova e da acusação apenas tem a acrescentar ao 

judiciário do país, assegurando a imparcialidade do magistrado que vai apreciar a 

pretensão punitiva (NOVO, 2020). 

No Brasil o juiz de garantias é uma inovação trazida pela Lei 13.964 de 2019, 

que alterou o Código de Processo Penal, inserindo entre outras mudanças os art.3°A 

ao 3°F, que trata sobre o juiz das garantias. Com isso, o artigo 3°A veio confirmar o 

modelo processual penal adotado no Brasil conforme a Constituição Federal como 

modelo acusatório. 

Já o artigo 3°B dessa lei apresenta as atribuições do juiz de garantias, 

tornando-o responsável pelo controle da legalidade da investigação e pela 

salvaguarda dos direitos individuais, dispondo acerca de suas funções: Receber a 

comunicação imediata da prisão e o auto da prisão em flagrante para o controle da 

legalidade da mesma; cuidar da observância dos direitos do preso; decidir sobre o 

requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar e sobre o requerimento de 

produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis; prorrogar, 

substituir ou revogar prisão provisória ou outra medida cautelar; prorrogar o prazo de 

duração do inquérito ou determinar seu  trancamento e requisitar documentos, laudos 

e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação (BRASIL, 

2019). 

Assim sendo, o juiz de garantias é o magistrado da fase de investigação e todas 

as atribuições relativas ao inquérito e a fase pré- processual passam a ser sua 

incumbência. Nesse sentido, o juiz de garantias como todo novo instituto encontra 

argumentos favoráveis e contrários à sua implementação. 

Por um lado, o argumento mais forte defendido pelos favoráveis da figura do 

juiz de garantia se baseia no princípio da imparcialidade do juiz, verdadeiro 
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pressuposto de validade. Pois, ao não participar da instrução probatória, o juízo do 

agente público responsável pela condução do processo tende a ser mais isento 

(MACHADO, 2020). 

Por outro lado, os contrários à tese do juiz de garantia defendem que ao abrir 

mão de trabalhar no inquérito, o juiz passa a ter um conhecimento inferior do processo. 

Além disso, o argumento do aumento de despesas para o funcionamento desse 

instituto e a necessidade de contratação de novos juízes para implementação das 

normas também são contrapontos (LOPES, 2021). 

Todavia, na prática, o juiz de garantias ainda não existe no país. O Supremo 

Tribunal Federal em decisão monocrática suspendeu por tempo indeterminado a 

eficácia dos Artigos 3º- A ao 3º- F do Código de Processo Penal por decisão cautelar, 

proferida com base nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6298, 6299, 6300 e 

6305, que questionam a constitucionalidade desse instituto (LOPES, 2021). 

Apesar de haver em tramitação no congresso um Projeto de Lei que visa obrigar 

o Poder Judiciário a implementar o juiz das garantias no prazo de cinco anos 

(AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS, 2022). Ainda não existe um prazo para que esse 

instituto seja de fato criado, apesar de claramente não dispor de nenhuma 

inconstitucionalidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para finalizar, esse assunto de fundamental importância para o Direito Penal 

Brasileiro e para a sociedade de uma maneira geral, em especial, nesse contexto de 

busca cada vez maior por assegurar um Processo Penal justo, cristalino e ilibado é 

essencial essa discussão acerca de novos institutos que possam vir a contribuir com 

tal objetivo. 

Os princípios processuais visam assegurar que a justiça penal seja não apenas 

um instrumento punitivo, mas também um meio de construção da busca pela verdade 

dos fatos e não um tribunal de exceção. Por isso, novos institutos que ajudem a 

alcançar esse objetivo devem ser recebidos. 

O juízo de garantias claramente não fere nenhuma norma constitucional, pelo 

contrário, ajuda a preservar a imparcialidade do julgador que pode se ater aos fatos e 

provas produzidas legalmente, conseguindo se manter equânime na análise do caso 

em questão. 
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Ademais, nenhum direito inerente aos magistrados é desrespeitado pelo 

implemento dessa nova figura. Sendo assim, o juiz de garantias uma inserção que 

pode contribuir para justiça dos fatos no julgamento e não apresenta nenhum possível 

ônus ao Direito e nem as figuras envolvidas no processo. 

Entretanto, é preciso criar mecanismos para que a legislação já vigente possa 

ser aplicada. A falta de previsibilidade de aplicação da norma é um retrocesso ao 

campo do Direito e uma fuga a aplicabilidade dessa normativa em vigência, sendo 

necessário que o Poder Judiciário ao menos se manifeste com um prazo para que tal 

instituto passe a vigorar na prática. 

No entanto, não é possível também se desligar do impacto econômico que a 

empregabilidade do juiz de garantias trará, sendo preciso manejar os magistrados e 

contratar novos para assegurar o fluxo processual, mas é imprescindível que o mesmo 

seja viabilizado. 
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