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Resumo

A imparcialidade do órgão julgador é fundamental para a realização da ga-
rantia do devido processo legal e da manutenção de um sistema processual penal
efetivamente acusatório. Nada obstante, cediço é que uma atuação ativa por parte do
magistrado no âmbito de uma investigação criminal pode significar a perda, se não de
sua imparcialidade subjetiva, da aparência de imparcialidade de que se espera do órgão
julgador. Deste modo, partindo da premissa de que o juiz, no sistema penal acusatório
consagrado na Constituição Federal de 1988, deve manter-se afastado da atividade
probatória para ter o alheamento necessário para posteriormente valorá-la, pretende o
presente trabalho analisar criticamente a figura do juiz-instrutor e sua imparcialidade
objetiva no atual processo penal pátrio, comparando-o com a posição e funções do
magistrado no direito processual penal estrangeiro, e por fim, estudar a figura do juiz
das garantias presente no PL 8045/2010 – Projeto de Novo Código de Processo Penal.

Palavras-chave: Processo Penal. Juiz das Garantias. PL 8045/2010. Novo
Código de Processo Penal



Abstract

The impartiality of the court is fundamental the guarantee of due process of
law and maintenance of an effectively accusatory criminal procedural system. It is a
contrast between the fully active position of the investigating judge with the inertia that
characterizes the trial judge in an accusatory system. Thus, based on the premise
that the judge, in the accusatory criminal system enshrined in the Federal Constitution
of 1988, must stay away from the probative activity in order to have the absenteeism
necessary to later evaluate it, the present work intends to critically analyze the figure
of the investigating judge and his objective impartiality in the current domestic criminal
proceedings, comparing it with the position and functions of the judge in foreign criminal
procedural law, and finally, to study the figure of the judge of guarantees present in PL
8045/2010 - Project of New Code of Criminal Procedure.

Palavras-chave: Criminal Procedure. Judge of Guarantees. PL 8045/2010. New
Code of Criminal Procedure.
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1 Introdução

O presente trabalho tem como objetivo analisar criticamente a imparcialidade do
magistrado atuante na investigação criminal, tanto no âmbito do vigente processo penal
pátrio quanto no modelo de Juiz de Garantias proposto pelo Projeto de Lei 8045/2010.

Para tanto, parte-se de uma análise dos modelos históricos inquisitório e acusa-
tório, esmiuçando suas características e princípios norteadores, e do sistema adotado
pelo Código de Processo Penal de 1941 e pela Constituição Federal de 1988.

Após um estudo dos sistemas históricos e da adequação do vigente processo
penal com a Constituição de 1988, será abordado o conceito de imparcialidade do
órgão julgador com base na divisão entre imparcialidade subjetiva e objetiva realizada
pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, bem como a adequação dos institutos da
prevenção e da atuação do magistrado, tanto do ponto de vista doutrinário quanto no
âmbito da jurisprudência pátria, com tais conceitos.

Posteriormente, analisaremos como alguns ordenamentos jurídicos do direito
comparado tratam a problemática atuação do magistrado nos procedimentos pré-
processuais da persecução penal, com o fim de estabelecer uma base crítica com
relação tanto à atuação do juiz-instrutor no processo penal, quanto à proposta do Juiz
das Garantias previsto no Projeto de Novo Código de Processo Penal.

Por fim, parte-se para o efetivo estudo da figura do Juiz das Garantias previsto
no Projeto de Lei 8045/2010, analisando preliminarmente as razões, objetivos e princí-
pios adotados pelo Novo Código de Processo Penal, para então partir ao exame das
funções e sistemática da novel figura, bem como de eventuais críticas, e suas respecti-
vas soluções, levantadas em relação ao magistrado exclusivo da fase pré-processual
da persecução penal.
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2 O papel e a imparcialidade do juiz no processo penal

Foi com Montesquieu, no decorrer do século XVIII, que surgiram os primeiros
traços do que, atualmente, se compreende por jurisdição imparcial. Inserido em um
contexto histórico dominado pela razão, Montesquieu estruturou sua proposta de
organização tripartida do Estado, cuja essência repousava na separação dos seus
poderes em três diferentes frentes: Legislativo, Executivo e Judiciário.

Segundo o clássico autor francês:

Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o poder
legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade, pois pode-se
temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado apenas estabeleçam leis
tirânicas para executá-las tiranicamente. Não haveria também liberdade se
o poder de julgar não estiver separado do poder legislativo e do executivo.
Se estivesse ligado ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade
dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse ligado
ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Tudo estaria
perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres,
ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer as leis, o de executar as
resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos.1

Daí por que a necessidade de que o julgamento fosse proferido por um terceiro
alheio aos interesses das partes, missão essa que Montesquieu atribuiu ao Poder
Judiciário.

Ainda no século XVIII, Cesare Beccaria, em sua Magnum Opus Dos Delitos e das
Penas, de igual modo demonstra uma nítida preocupação em relação à imparcialidade
do julgador:

Com efeito, no caso de um delito, há duas parte: o soberano, que afirma que
o contrato social foi violado, e o acusado, que nega essa violação. É preciso,
pois, que haja entre ambos um terceiro que Capítulosdecida a contestação.
Esse terceiro é o magistrado, cujas sentenças devem ser sem apelo e que
deve simplesmente pronunciar se há um delito ou se não há.2

Advém dessa primeira concepção de Poder Judiciário a ideia de imparcialidade
como sinônimo de neutralidade, resultado da matriz cartesiana que deu origem ao
caráter excludente e totalitário da razão moderna, em que o objeto de conhecimento
era tido por verdadeiro ou falso, ou, ainda, por certo ou errado. O juiz, no auge da
sua neutralidade, recebia os fatos e a eles aplicava a lei, na sua literalidade, sem
quaisquer margens para interpretações, o que só viria a surgir posteriormente, com a

1 MONTESQUIEU, Charles de Secondat. Do espírito das Leis. São Paulo: Martin Claret, 2010. ??
2 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011. ??
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passagem do Estado Liberal para o Estado Social, a exigir do Poder Judiciário uma
maior intervenção voltada à garantia dos direitos fundamentais.3

Nesse sentido, identifica o aludido mestre italiano a imparcialidade do julgador,
também nos moldes cartesianos de seu tempo, como uma aplicação literal da lei pelo
magistrado:

O juiz deve fazer um silogismo perfeito. A maior deve ser a lei geral; a menor,
ação conforme ou não à lei; a consequência, a liberdade ou a pena. Se o juiz
for constrangido a fazer um raciocínio a mais, ou se o fizer por conta própria,
tudo se torna incerto e obscuro.4

Nas palavras de André Machado Maya, “não havia, neste modelo, espaço para
outra caracterização do Poder Judiciário que não fosse a de um poder nulo, ou para
outra função do juiz que não fosse a de boca da lei”.5

Ainda que tais concepções restem ultrapassadas com o advento do denominado
Estado Social, deve-se ressaltar que foi em decorrência destas mesma ideias liberais
de limitação do poder do Estado e de elevação dos direitos individuais à categoria
de direitos fundamentais, que começou a ser delineado o Estado de Direito, e, com
ele, a noção de jurisdição, tal como atualmente é concebida, influenciada por este
racionalismo bárbaro, com base no qual se pretendia alcançar uma decisão judicial
proferida por um juiz neutro, absolutamente imparcial, alheio às partes e ao objeto do
litígio.

É o que se depreende da lição de Pozzebon, para quem “[. . . ] a concepção do
Judiciário como um poder neutro, utilizado como sinônimo de imparcial, determinou o
modelo de atividade jurisdicional que, surgido no séc. XVIII, perpassou os séculos XIX
e XX, e ainda se faz presente nos dias de hoje [. . . ]”.6

Assim, a atividade jurisdicional penal, monopolizada pelo Estado, deve necessa-
riamente ser informada por princípios políticos orientados ao que Ferrajoli denomina
de principio de jurisdicionalidad, baseado pelas garantias da independência, do juiz
natural e da imparcialidade do órgão julgador.7

3 MAYA, André Machado. Imparcialidade e Processo Penal: Da prevenção da competência ao juiz das
garantias. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 19

4 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011. ??
5 MAYA, André Machado. A prevenção como regra de exclusão da competência no processo penal:

uma (re)leitura necessária a partir da jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos
e da Corte Constitucional da Espanha. Brasília: [s.n.], 2008. Anais do XVII Congresso Nacional do
CONPEDI. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/brasilia/04_
258.pdf>. Acesso em: 06/11/2018.

6 POZZEBON, Fabrício Dreyer de Ávila. A crise do conhecimento moderno e a motivação das decisões
judiciais como garantia fundamental. In: CHITTÓ, Ruth Maria. (Coord.). Sistema Penal e Violência. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 231 – 247.

7 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón - teoria del garantismo penal. 6ª. ed. Madrid: Trotta, 2004. p.
579

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/brasilia/04_258.pdf
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/brasilia/04_258.pdf


Capítulo 2. O papel e a imparcialidade do juiz no processo penal 10

Nesse cenário, assume especial relevância a figura do juiz, a que, na condição
de representante do Poder Judiciário, compete o exercício da função de garantidor dos
direitos fundamentais na seara penal.

Hodiernamente, a garantia da jurisdição significa muito mais do que apenas “ter
um juiz”, exige ter um juiz imparcial, natural e comprometido com a concretização de
um processo penal justo e ético.

A posição, função e os poderes do juiz no processo penal são fundantes do
respectivo sistema processual, de modo somente um processo penal acusatório, que
mantenha o juiz afastado da iniciativa e gestão da prova, cria as condições de possibili-
dade para termos um juiz imparcial.8

Como também bem salienta Ferrajoli, essa imparcialidade do órgão julgador
ainda deve abranger aspectos tanto pessoais quanto institucionais, devendo o ma-
gistrado atuar com absoluto desinteresse na causa, não manifestando preferência
pela condenação ou absolvição do acusado, bem como não deve atuar como órgão
investigatório ou acusador, assumindo um papel de adversário do réu.9

Nessa sentido, verifica-se que desde a década de oitenta, o Tribunal Europeu de
Direitos Humanos tem reafirmado a incompatibilidade entre o exercício de funções de
investigação e julgamento por um mesmo magistrado, em um mesmo processo criminal,
do que são exemplos os paradigmáticos casos Piersack vs. Bélgica, De Cubber vs.
Bélgica e Hauschildt vs. Dinamarca.

Seguindo essa linha, e certamente por influência dessa jurisprudência, o Tribunal
Constitucional da Espanha afirmou, na sentença 145/1988, que o juiz instrutor está
impedido de julgar o processo, sob pena de violação da imparcialidade objetiva10,
e a Corte Constitucional da Itália firmou também, sua jurisprudência no sentido da
incompatibilidade de sucessivo exercício de funções decisórias em diferentes fases de
um único procedimento.

Verifica-se portanto que como garantia da imparcialidade do órgão julgador,
o juiz deve-se posicionar como um terceiro observador da relação em contraditório
formada entre o órgão acusador e o acusado, abstendo-se de quaisquer interferências
que possam prejudicar seu desinteresse na causa.

8 LOPES JÚNIOR, Aury. Juízes inquisidores? E paranoicos. Uma crítica à prevenção a partir da juris-
prudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Boletim IBCCrim, IBCCrim, São Paulo, ano 11,
n. 127, p. 10 – 11, jun 2003. p. 10

9 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón - teoria del garantismo penal. 6ª. ed. Madrid: Trotta, 2004. p.
581 - 582

10 MAYA, André Machado. A prevenção como regra de exclusão da competência no processo penal:
uma (re)leitura necessária a partir da jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos
e da Corte Constitucional da Espanha. Brasília: [s.n.], 2008. Anais do XVII Congresso Nacional do
CONPEDI. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/brasilia/04_
258.pdf>. Acesso em: 06/11/2018.

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/brasilia/04_258.pdf
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/brasilia/04_258.pdf
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Nesse contexto, e tendo em vista a abertura democrática consumada no Brasil
com a Constituição Federal de 1988, torna-se imperativa a releitura da legislação
processual penal, pautada pelos nortes do atual texto constitucional.

Em que pese a garantia da imparcialidade do órgão julgador não esteja expres-
samente prevista no texto da Constituição Federal de 1988, não se pode olvidar que
o ideal democrático que serviu de paradigma à vigente Carta Magna, e a elevação
da dignidade da pessoa humana a fundamento da República Federativa do Brasil
impõem que seja o Processo Penal entendido, hoje, não mais como um meio neces-
sário à potestade punitiva do Estado, mas sim como uma forma de tutela dos direitos
fundamentais previstos tanto na própria Lei Maior, bem como nos inúmeros tratados
internacionais e direitos humanos dos quais é o Brasil signatário.

Neste contexto, necessário é se estudar a adequação da Jurisdição à Constitui-
ção de 1988 a partir da posição do juiz no sistema processual, tendo como pano de
fundo para essa compreensão o estudo dos Sistemas Processuais Penais Inquisitório e
Acusatório, bem como os respectivos poderes e funções do juiz no sistema processual
brasileiro e no direito comparado.

2.1 Sistemas processuais penais

A construção e a evolução dos Estados e de seus ordenamentos jurídicos não
guardam uniformidade sistêmica, em face das diferentes influências, das culturas e
interesses distintos, nos diversos países, de seu grau de maturidade constitucional e
convencional.

Em razão disso, a instrução processual também tende a sofrer variações ao
longo do tempo, de modo que em consonância às transformações políticas, sociais e
culturais dos povos, mutações metodológicas e modificações legislativas e jurispruden-
ciais que refletem a maior ou menor intensidade participativa do juiz e das partes na
produção da prova penal.

Clara Maria Roman Borges11 leciona que no Brasil, teve José Frederico Marques
salutar influência no que concerne à tradicional classificação e diferenciação entre os
sistemas processuais penais inquisitório e acusatório. Para o referido autor, inexistem
partes no sistema inquisitório, mas sim inquirido, o qual é meramente um objeto da
prova, e o inquisidor. No sistema acusatório por sua vez, verifica-se nitidamente a se-
paração das funções de acusador e julgador, permitindo portanto a efetiva participação
das partes na instrução e produção da prova penal, bem como completo exercício da
ampla defesa e do contraditório.

11 BORGES, Clara Maria Roman. Um olhar para além dos sistemas processuais penais. Revista Brasileira
de Ciências Criminais, RBCCRIM, São Paulo, v. 21, n. 104, p. 147 – 171, set./out. 2013.
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Seguindo tal linha, Nereu Giacomolli também sustenta que no sistema inquisitó-
rio não haveria partes, a investigação e a realização dos fins do processo incumbiriam
ao juiz; ao passo que no sistema acusatório, como ocorre no modelo inglês, a acusação
incumbe a um órgão diferenciado do juiz, de modo que o órgão acusatório e a defesa
se enfrentam como partes, diante da imparcialidade do julgador.12

Doutro turno, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho diferencia os sistemas com
base na gestão das provas penais, de modo que no sistema inquisitório seria o juiz o
responsável pela sua produção, gestão e valoração, ao passo que no sistema acusatório
tanto a produção quanto as gestão probatória recairiam sobre as partes do processo.13

Ao mencionar os juízes e a história do processo, Ferrajoli refere-se à tradição
acusatória e à tradição inquisitorial, identificando o juiz espectador e imparcial (mais
sábio que expert) ao primeiro e o juiz ator, representante do poder punitivo, investigador.

Verifica-se portanto que, em que pesem eventuais divergências conceituais e
doutrinários, é a posição do juiz no processo penal o principal fator de diferenciação
entre os sistemas inquisitivo e acusatório.

Antes de analisar o processo penal brasileiro, vejamos a história, fundamentos
jurídico-políticos e principais características dos sistemas acusatório e inquisitivo em
suas formas puras, fazendo a ressalva de que a maior parte das legislações intercalam
características de ambos, sempre, todavia, fazendo prevalecer a feição de um deles.

2.1.1 Sistema inquisitivo

O sistema inquisitivo surgiu na Roma Imperial, e se aperfeiçoou durante o
direito canônico, passando a ser adotado em quase todas as legislações europeias dos
séculos XVI, XVII e XVIII, mostrando na Inquisição Espanhola sua face mais dura e
cruel.

O sistema inquisitivo ganhou força após o acusatório privado, com sustento
na afirmativa de que não se poderia deixar que a defesa social dependesse da boa
vontade dos particulares, já que eram estes que iniciavam a persecução penal. Desta
forma, foi a insatisfação com o sistema acusatório vigente a causa para que os juízes
invadissem cada vez mais as atribuições dos acusadores privados.

Se no período republicano de Roma o processo penal tinha características
12 GIACOMOLLI, Nereu José. O Devido Processo Penal. Abordagem conforme a Constituição Federal

e o Pacto de São José da Costa Rica. Cases da Corte Interamericana do Tribunal Europeu e do
STF. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

13 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Sistema acusatório: Cada parte no lugar constitucionalmente
demarcado. Revista de Informação Legislativa, Senado Federal, Brasília, v. 46, n. 183, p. 103 – 115,
jul./set. 2009. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194935/000871254.
pdf>. Acesso em: 03/11/2018.

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194935/000871254.pdf
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194935/000871254.pdf
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acusatórias, como a atuação passiva por parte dos juízes, a divisão entre as atividades
de julgar e acusar, o procedimento era oral e os julgamentos públicos, no período
imperial foram os procedimentos sendo gradativamente substituídos pela atuação de
ofício por parte do magistrado, sem acusação formal e realizados os próprios juízes a
investigação e posterior veredito, adotando-se ainda a forma escrita e com a sentença
lida apenas em audiência.

Com o fim do Império Romano, o método inquisitivo aperfeiçoou-se no âmbito
do direito eclesiástico, com o pretexto de evitar escândalos em todos dos fatos que
pretendia punir, reprimir a publicidade de condutas heréticas e contestadoras do poder
real, bem como a falaciosa justificativa de desestimular a vingança privada e busca a
verdade material dos fatos, admitindo, para este último objetivo, a tortura com o fim de
se obter a confissão do acusado.

Inaugura-se deste modo um sistema penal adotado por vários países do Conti-
nente Europeu, deste a baixa idade média à revolução francesa.

Conforme leciona Paulo Rangel, “o cerne de tal sistema era a reivindicação
que o Estado fazia para si do poder de reprimir a prática dos delitos, não sendo mais
admissível que tal repressão fosse encomendada ou delegada aos particulares“.14

Dentre as vantagens do novo método, destaca Salo de Carvalho: (a) o caráter
universal das denúncias, não mais restritas à vítima, seus familiares e interes-
sados; (b) o sigilo da identidade do delator (noticiante); (c) a inexistência de
separação entre as figuras de acusador e julgador, sendo lícito ao magistrado
realizar a imputação, produzir a prova e decidir o caso; (d) o sistema tarifado de
provas, com a consequente graduação da culpabilidade, na qual a confissão
recebe valor supremo (regina probatio); e a autorização irrestrita para o uso
da tortura como mecanismo idôneo para a obtenção da “verdade”.15

O Estado-juiz concentrava em suas mãos as funções de acusar e julgar, com-
prometendo, assim, sua imparcialidade. Com a revolução inquisitorial, o juiz deixou de
ser um espectador impassível e tornou-se protagonista do sistema: não havia mais
debate e contraditório e tudo se levava a cabo secretamente.

A superioridade do juiz no sistema inquisitivo é nítida, até porque o desenca-
deamento e o impulso processual são atribuições suas, o que pode ser evidenciado,
entre outras coisas, a partir do fato de fixar tanto o thema probandum quanto o thema
decidendum.16

Não há partes, mas interessados, que não integram o processo, vindo à pre-
sença da autoridade para contribuir para a revelação da verdade real. Como todos
estão cooperando para o atingimento da verdade real, não há sujeitos processuais

14 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 25ª. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
15 CARVALHO, Salo de. Antimanual de criminologia. 5ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 138
16 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito Processual Penal. 1ª, reimpr.. ed. Lisboa: Coimbra, 2004. p. 62
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com interesses antagônicos. O único sujeito processual é o juiz, que exige de todos
colaboração sem reconhecer direitos no processo.17

Como explica Zaffaroni:

o sujeito de conhecimento – inquisidor (interrogador ou investigador) – per-
gunta ao objeto de conhecimento – inquirido – (interrogado ou investigado)
– e deste mode obtém a verdade. Se o objeto não responde o suficiente ou
o faz sem clareza ou a precisão demanda pelo sujeito, é violentado até a
obtenção da resposta (mediante tortura). O inquisidor ou interrogador deixa
de ser um arbitro e passa a ser um investigador ; a virtude está do seu lado
porque exerce o poder soberano, dado que este se considera vítima (usurpa
ou confisca o papel da vítima).18

Portanto, como bem aduz Aury Lopes Junior, “não há uma estrutura dialética e
tampouco contraditória. Não existe imparcialidade, pois uma mesma pessoa (juiz-ator)
busca a prova (iniciativa e gestão) e decide a partir da prova que ela mesma produziu”.19

Como leciona Jacinto Nelson de Miranda Coutinho:

A característica fundamental do sistema inquisitório, em verdade, está na ges-
tão da prova, confiada essencialmente ao magistrado que, em geral, no modelo
em análise, recolhe-a secretamente, sendo que “a vantagem (aparente) de
uma tal estrutura residiria em que o juiz poderia mais fácil e amplamente
informar-se sobre a verdade dos fatos – de todos os factos penalmente rele-
vantes, mesmo que não contidos na ‘a acusação’ – dado seu domínio único e
onipotente do processo em qualquer das suas fases.20

O sistema inquisitório predominou até o nício do XIX, momento os ideais ilú-
ministas de valorização do homem e os movimentos filosóficos que culminaram na
Revolução Francesa, passam a afastar gradativamente do cenário jurídico da época os
procedimentos inquisitoriais. 21

Em definitivo, o sistema inquisitório foi desacreditado – principalmente – por
incidir em um erro psicológico: crer que uma mesma pessoa possa exercer funções tão
antagônicas como investigar, acusar, defender e julgar.Ibid.

Com o advento dos Estados Democráticos de Direito e das respectivas Cons-
tituições garantidoras dos direitos mínimos dos cidadãos, foi o sistema inquisitório
gradativamente substituído por processos de natureza marcadamente acusatória,
fundado nos postulados do devido processo legal, da presunção da inocencia e da
imparcialidade do órgão julgador.

17 ABADE, Denise Neves. Processo Penal. São Paulo: Método, 2014.
18 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. O inimigo no direito penal. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007. p. 38
19 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 14ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 46
20 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O papel do novo juiz no processo penal. In: COUTINHO, Jacinto

Nelson de Miranda. (Coord.). Crítica a teoria geral do direito processual penal. Rio de Janeiro:
Renovar, 2001. p. 3 – 55. p. 24

21 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 14ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
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No contexto atual, perdura o sistema inquisitório em seu caráter puro apena em
regimes totalitários e antidemocraticos; ou de modo parcial em países democráticos,
como se dá no contexto pátrio, em razão da manutenção de legislações processuais
ultrapassadas e incompatíveis com a ordem constitucional vigente.

2.1.2 Sistema Acusatório

Não existe consenso, entre os doutrinadores e historiadores, sobre o conceito e
período histórico do sistema acusatório, de modo que seu estudo deve se dividir em
dois momentos históricos distintos: a antiguidade clássica, remontando-se ao sistema
acusatório no direito ateniense e romano, e a atualidade, debruçando-se sobre as
características do processo penal adotado na Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha,
Portugal e Itália.22

O sistema acusatório, antítese do inquisitivo, tem nítida separação de funções,
ou seja, o juiz é órgão imparcial de aplicação da lei, que somente se manifesta quando
devidamente provocado; o autor é quem faz a acusação, assumindo, todo o ônus da
acusação, e o réu exerce todos os direitos inerentes à sua personalidade, devendo
defender-se utilizando todos os meios e recursos inerentes à sua defesa.

Aury Lopes Junior, com maestria, destaca os príncipais elementos do sistema
acusatório:

a) Clara distinção entre as atividade de julgar e acusar; b) a inciativa probatória
deve ser das partes; c) mantém-se o juiz como terceiro imparcial, alheio a
labor de investigação e passivo no que se refere à colheita de prova, tanto de
imputação quanto de descargo; d) tratamento igualitário das partes (igualdade
de oportunidades no processo); e) procedimento é em regra oral (ou predo-
minantemente); f) plena publicidade de todo o procedimento (ou e sua maior
parte); g) contraditório e possibilidade de resistência (defesa); h) ausência de
uma tarifa probatória, sustentando-se a sentença pelo livre convencimento mo-
tivado do órgão jurisdicional; i) instituição, atendendo a critérios de segurança
jurídica (e social) da coisa julgada; j) possibilidade de impugnar as decisões e
duplo grau de jurisdição.23

Verifica-se portanto que a primordial característica, e principal critério diferencia-
dor ao processo inquisitorial, do processo acusatório é o actum trium personarum, ou
seja, o ato de três personagens: juiz, autor e réu, configurando a chamada estrutura
triangular do processo penal é indispensável para que seja garantida a equidistância

22 ANDRADE, Mauro Fonseca. O sistema acusatório proposto no projeto de novo codex penal adjetivo.
Revista de Informação Legislativa, Senado Federal, Brasília, v. 46, n. 183, p. 167 – 188, jul./set. 2009.
Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194939/000871259.pdf?sequence=
3>. Acesso em: 03/11/2018.

23 LOPES JÚNIOR, Aury. Introdução crítica ao processo penal - fundamentos da instrumentalidade
garantista. 1ª ed.. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 164

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194939/000871259.pdf?sequence=3
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194939/000871259.pdf?sequence=3
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do juiz em relação aos dois interesses em conflito – o combate aos delitos, exercido
pela acusação, e o combate às punições arbitrárias e injustas, exercido pela defesa.24

O processo penal acusatório caracteriza-se, portanto, pela clara separação entre
juiz e partes, que assim deve se manter ao longo de todo o processo (por isso de nada
serve a separação inicial das funções se depois permite-se que o juiz atue de ofício na
gestão da prova, determine a prisão de ofício etc.) para garantia da imparcialidade (juiz
que vai atrás da prova está contaminado, prejuízo que decorre dos préjuízos, como
veremos no próximo capítulo) e efetivação do contraditório.

Tem-se, pois, no sistema acusatório e em seus princípios informadores, como o
de audiatur et altera pars, um modelo processual orientado à solução da controvérsia
por heterocomposição, de modo a inserir o magistrado, no cenário jurídico, na posição
de um terceiro subjetivamente desinteressado, com o que se pretende alcançar um
julgamento imparcial, capaz de, a um só tempo, aplicar o Direito objetivo e tutelar os
direitos fundamentais dos acusados.

Assim, cabe ao acusador apresentar provas e não meras presunções, sem
ainda contar com o apoio probatório do juiz. Já o réu possui direitos fundamentais,
entre eles o da presunção da inocência, e consequentemente não precisa provar fato
negativo, ou seja, não precisa provar que não cometeu determinado delito.

A insuficiência de provas sobre a culpa do acusado demonstra que a acusação
não cumpriu seu ônus, devendo ser o réu absolvido. Na mesma toada, caso as provas
sejam insuficientes, o juiz deve absolver e não diligenciar na obtenção de novas provas,
sob a alegação da busca da chamada “verdade material”.

O papel do juiz é manter-se equidistante das partes para conservar sua impar-
cialidade, sabendo que, caso se movimente e determine provas, auxiliará em geral
a acusação, pois o réu seria absolvido pela insuficiência de provas. Ao juiz deve ser
vedada a incumbência de busca de provas, pois dessa forma desnatura o sistema e se
transforma em auxiliar da acusação, prejudicando o réu e seu direito à presunção de
inocência, que contava com a absolvição por falta de provas pela incúria da acusação.

Novamente, com as salutares palavras de Aury Lopes Junior:

Deste modo, a imparcialidade é garantida pelo modelo acusatório e sacri-
ficada no sistema inquisitório, de modo que somente haverá condições de
possibilidade da imparcialidade quando existir, além da separação inicial das
funções de acusar e julgar, um afastamento do juiz da atividade investigató-
ria/instrutória.25

No intuito de resguardar esse modelo processual e, por consequência, também
24 ABADE, Denise Neves. Processo Penal. São Paulo: Método, 2014.
25 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 14ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 29
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a imparcialidade, a legislação adjetiva prevê determinadas hipóteses de possível
contaminação subjetiva dos magistrados, as quais, uma vez constatadas objetivamente,
conduzem ao afastamento do julgador, independentemente de que, no caso concreto,
seja ele capaz ou não de atuar de forma imparcial.

2.1.3 O sistema processual penal brasileiro

O processo penal brasileiro é classificado, por grande parte da doutrina, como
misto, ou seja, inquisitório na primeira fase (inquérito) e acusatório na fase processual.

O Código de Processo Penal de 1941, inspirado no então vigente Código de
Processo Penal Italiano formulado pelo Ministro Alfredo Rocco, e fruto jurídico do então
Estado Novo de Getúlio Vargas, optou pela adoção do Inquérito Polícial em detrimento
do Juízo de Instrução na condução das procedimentos investigatórios da persecução
penal.

Deste modo, fixou-se a autoridade policial como a efetiva condutora da fasé
pré-processual, presidindo o inquérito policial, caracterizado por ser um procedimento
escrito, secreto e desprovido de contraditório e ampla defesa por parte do investigado,
o qual servirá de base para a opinio delicti do Ministério Público, titular da ação penal.

O juiz não orienta a investigação policial e tampouco presencia seus atos, man-
tendo uma postura totalmente suprapartes e alheia à atividade policial, não existindo, no
sistema adotado pelo Código de Processo Penal de 1941, a figura do juiz de instrução.

A intervenção do órgão jurisdicional no inquérito policial é contingente e excep-
cional, limitando-se a aqueles atos que exigem a autorização ou controle judicial, tais
como quebra de sigilo, busca e apreensão ou prisões cautelares.

Cabe também ao magistrado, conforme disposto no artigo 28 do Código de
Processo Penal, homologar ou rejeitar eventual arquivamento realizado pelo Ministério
Público ao cabo da investigação criminal.

São justamente estas excepcionais intervenções do magistrado no inquérito
policial, principalmente levando-se em consideração as regras de competência por
prevenção previstas nos artigos 75 e 83 do Código de Processo Penal, bem como a
possibilidade de atuação de ofício prevista no artigo 156 do mesmo diploma, as maiores
críticas do defensores da figura do Juiz das Garantias ao vigente sistema processual
penal, tema este que será nos próximos capítulos enfrentado e destrinchado.

Em que pesem os nítidos traços inquisitoriais mantidos pelo Código de Processo
Penal de 1941, deve-se reconhecer que a reforma promovida também trouxe avanços
ao sistema processual pátrio, como a fixação do Ministério Público como o titular
da ação penal, bem o estabelecimento de seu poder, e não do órgão julgador, para
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requerer a instauração do inquérito policial e suas diligências, bem como ao fim da
investigação criminal, oferecer a denúncia ou promover seu arquivamento, sujeito este
à homologação do poder judiciário.

Deste modo, verifica-se que o sistema processual pátrio inaugurado em 1941
é composto por duas fases consecutivas, a primeira de caráter inquisitorial, marcada
pelo inquérito policial conduzido em segredo, por escrito, e sem a possibilidade de
um efetivo contraditório; e uma segunda fase, marcada propriamente pelo processo
penal, promovido, em regra, pelo Ministério Público em face do acusado, perante o
juízo competente.

Nada obstante, como bem alerta Aury Lopes Jr., não basta a separação entre o
órgão acusador e o respectivo órgão julgador para que se permita classificar o sistema
pátrio como acusatório:

Pensamos que o processo penal brasileiro é essencialmente inquisitório, ou
neoinquisitório se preferirem, para descolar do modelo histórico medieval.
Ainda que se diga que o sistema brasileiro é misto, a fase processual não é
acusatória, mas inquisitória ou neoinquisitória, na medida em que o princípio
informador é o inquisitivo, pois a gestão da prova está nas mãos do juiz.26

Guilherme de Souza Nucci, em interessante posição, assevera:

o sistema adotado no Brasil, embora não oficialmente, é o misto. Registremos
desde logo que há dois enfoques: o Constitucional e o processual. Em ou-
tras palavras, se fôssemos seguir exclusivamente o disposto na Constituição
Federal poderíamos até dizer que nosso sistema é acusatório (no texto consti-
tucional encontramos os princípios que regem o sistema acusatório). Ocorre
que nosso processo penal (procedimentos, recursos, provas, etc.) é regido
por Código Específico, que data de 1941, elaborado em nítida ótica inquisitiva
(. . . )27

Constata-se, portanto, divergências acerca da classificação do sistema proces-
sual brasileiro, ante principalmente a gestão probatória imputada ao magistrado, e sua
respectiva compatibilidade com o sistema inaugurado pela Constituição Federal de
1988, tema abordado no próximo tópico.

2.1.3.1 Mudanças introduzidas pela Constituição Federal de 1988

A Constituição Federal de 1988, ao consolidar a ruptura com o regime militar
instaurado em 1964, representou a passagem do Estado Absoluto para o efetivo Estado
Democrático de Direito, abalando as estruturas jurídicas até então vigentes e alargando
o campo dos direitos e garantias fundamentais pátrios.

26 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 14ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
27 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 3ª. ed. São Paulo: Revista

dos Tribunais, 2007. p. 104
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O processo penal, em um novo modelo constitucional que inaugura um sistema
democrático que valoriza o indivíduo frente ao Estado, deve passar pelo filtro constitu-
cional e se democratizar, transmutando-se o processo penal da década de quarenta
para um novo processo penal à luz da Constituição Federal de 1988.

Deste modo, grande parte da doutrina e jurisprudência sustenta que, embora não
a tenha feito expressamente como a Constituição Portuguesa de 1978, a Constituição
da República de 1988, ao estabelecer direitos e garantias tais como o devido processo
legal, com ampla defesa e contraditório, a presunção da inocência, o julgamento por
juiz competente e imparcial, bem como a privatividade do exercício da ação penal
pública pelo Ministério Público, adotou elementos que denotam sua clara opção pelo
sistema processual acusatório28

Os princípios do devido processo legal e da presunção da inocência podem ser,
nas palavras Brito, Fabretti e Lima29, podem ser considerados as “vigas mestras” do
sistema acusatório inaugurado pela Constituição de 1988.

A origem do primeiro remonta à Magna Carta inglesa de 1215, tendo sido
concebido como um requisito de validade da jurisdição penal ao impedir lesões dos
direitos fundamentais sem um devido processo materializado através do contraditório e
da igualdade das partes.

Assim, a Constituição de 1988 consagra, expressamente, em seu artigo 5º, LIV,
a garantia do devido processo legal, o qual por sua vez se desdobra em garantias
específicas, como a do contraditório, ampla defesa, da proibição dos tribunais de
exceção e dos juiz natural, todos também expressamente previstos na Carta Cidadã
vigente.30

Quanto à este último, interessante é a lição de Jacinto Coutinho, para quem “o
princípio do juiz natural é expressão do princípio da isonomia e também um pressuposto
de imparcialidade”, de modo que a garantia prevista no artigo 5º, inciso XXXVII, da
Constituição Federal consiste “na combinação de exigência de prévia determinação
das regras do jogo (reserva legal peculiar ao devido processo legal) e da imparcialidade
do juiz”31

28 PRADO, Geraldo. A conformidade constitucional das Leis Processuais Penais. 3ª. ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 195

29 BRITO, Alexis Couto de.; FABRETTI, Humberto Barrionuevo.; LIMA, Marco Antônio Ferreira. Processo
penal brasileiro. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 17

30 Art. 5º - XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; LIII - ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente; 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;

31 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do direito processual brasileiro.
Revista Brasileira de Ciências Criminais, RBCCRIM, v. 4, n. 1, p. 26 – 51, 2001.
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Disso decorre portanto da garantia do devidos processo legal os postulados da
imparcialidade e a observância à condição de sujeito de direitos materiais e processuais
dos acusados, princípios basilares do modelo acusatório.

A garantia da presunção da inocência, nesse contexto, consubstancia-se na
regra de que o réu é, perante o Juízo, no decorrer da persecução penal, juridicamente
inocente, incumbindo exclusivamente ao órgão acusatório a carga probatória suficiente
para transpor tal barreira jurídica, de modo que sem prova cabal da prática do delito e
participação do acusado, não se pode editar uma sentença condenatória.

Por fim, Ada Pellegrini Grinover entende que a opção por um sistema processual
acusatória adotada para Constituição Federal de 1988 torna-se nítida quando atribui o
texto Magno as funções de acusar e julgar à diferentes órgãos estatais:

(. . . )a Constituição brasileira de 1988 delineou com toda clareza um processo
penal acusatório em que as funções de acusar, defender e julgar são absoluta-
mente separadas: um processo de partes. Clara demonstração desta tomada
de posição da Constituição são as regras da titularidade da ação penal pública
ao MP (art. 129, I, CF), a constitucionalização da função do advogado (art.
133, CF), a instituição de defensorias públicas (art. 134, CF) e a desvinculação
do MP do Poder Executivo (Cap. IV do Título IV da Constituição).32

Verifica-se portanto que Constituição Federal de 1988, adotou, ainda que impli-
citamente, o sistema processual acusatório, não obstante a existência de um Código
de Processo Penal de caráter eminentemente inquisitório, datado da década de 40.

A manutenção do vigente sistema inquisitório vai de absoluto encontro com as
normas constitucionais consagradas em 1988, sendo portanto imperiosa não só uma
drástica alteração legislativa com o fim de compatibilizar as normas processuais com
o sistema acusatório eleito pelo constituinte, como uma mudança na cultura jurídica
pátria com o fim de se dar efetiva eficácia às normas e princípios hierarquicamente
superiores em face do sistema infraconstitucional.

Acerca desta necessidade de adequação da legislação processual penal com a
Carta Magna de 1988, salutares são as lições de Aury Lopes Jr:

Precisamos compreender que a constituição de 1988 define um processo pe-
nal acusatório, fundando no contraditório, na ampla defesa, na imparcialidade
do juiz e nas demais regras do devido processo penal. Diante dos inúmeros
traços inquisitórios do processo penal brasileiro, é necessário fazer uma “filtra-
gem constitucional” dos dispositivos incompatíveis com o princípio acusatório
(como os arts. 156, 385 etc.), pois são “substancialmente inconstitucionais”.
Assumido o problema estrutural do CPP, a luta passa a ser pela acoplagem
constitucional e pela filtragem constitucional, expurgando de eficácia todos

32 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e o processo penal. 2ª. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1982.
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aqueles dispositivos que, alinhados ao núcleo inquisitório, são incompatíveis
com a matriz constitucional acusatória.33

No que tange à necessária releitura da ordem constitucional em face das norma
processuais vigentes com o fim de efetivamente se consagrar o modelo acusatório
adotado pela Carta Cidadã, leciona Renato Brasileiro de Lima:

Torna-se imperioso, portanto, que a legislação infraconstitucional seja relida
diante da nova ordem constitucional. Dito de outro modo, não se pode admitir
que se procure delimitar o sistema brasileiro a partir do Código de Processo
Penal. Pelo contrário. São as leis que devem ser interpretadas à luz dos direitos,
garantias e princípios introduzidos pela Carta Constitucional de 1988.34

Verifica-se portanto ser urgente a edição de uma nova legislação que seja
adequada à nova ordem constitucional e que observe efetivamente, nos moldes do
sistema acusatório adotado, a separação das funções de acusar e julgar, preservando
deste modo a imparcialidade do magistrado, corolário das garantias do devido processo
legal, com ampla defesa e contraditório, e da presunção da inocência.

2.2 A complexa garantia da imparcialidade do julgador

Conforme define Ferrajoli, o processo penal constitui-se em “uma relación
triangular entre três sujetos, dos de los cuales están como partes em la causa, y el
terceiro super partes: al acusador, el defensor y el juez”.35

Deste modo, o juiz, na qualidade de sujeito processual, e não parte, possui a
função de aplicar o direito ao caso concreto, realizar a subsunção da norma ao fato, de
forma imparcial, uma das mais importantes garantias do devido processo legal.

A imparcialidade do órgão jurisdicional é, nas palavras de Aury Lopes Jr., um
“princípio supremo do processo” e, como tal, imprescindível para o seu normal desen-
volvimento e obtenção do reparto judicial justo. Sobre a base da imparcialidade está
estruturado o processo como tipo heterônomo de reparto.36

Conforme leciona o aludido autor, se a parcialidade significa um estado subjetivo,
emocional, um estado anímico do julgador; a imparcialidade corresponde exatamente
a essa posição de terceiro que o Estado ocupa no processo, por meio do juiz, atuando
como órgão supraordenado às partes ativa e passiva.Id., 2017, p. 187

33 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 14ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 49
34 LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de processo penal. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2013. p. 5
35 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón - teoria del garantismo penal. 6ª. ed. Madrid: Trotta, 2004. p.

581
36 LOPES JÚNIOR, Aury. Juízes inquisidores? E paranoicos. Uma crítica à prevenção a partir da juris-

prudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Boletim IBCCrim, IBCCrim, São Paulo, ano 11,
n. 127, p. 10 – 11, jun 2003. p. 10
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Diferente não são as lições de Marcos Alexandre Zilli:

Caracteriza-se pelo desinteresse subjetivo do juiz diante do caso posto a
julgamento, ficando este impedido de servir aos interesses subjetivos de
alguma das partes processuais. Deve, por consequência, atuar como um
observador desapaixonado, exercendo o poder jurisdicional com isenção sem
permitir que fatores alheios interfiram na condução da marcha processual e
no conteúdo de sua decisão.37

Fernando Capez, de igual modo, conceitua o princípio da imparcialidade do juiz
da seguinte forma:

O juiz situa-se na relação processual entre as partes e acima delas (caráter
subjetivo) fato que, aliado à circunstância de que ele não vai ao processo em
nome próprio, nem em conflitos de interesse com as partes, tornar essencial a
imparcialidade do julgador. Trata-se da capacidade subjetiva do órgão jurisdici-
onal, um dos pressupostos da para a constituição de uma relação processual
válida.38

A imparcialidade se constitui portanto em um componente essencial da atividade
jurisdicional, tanto como valor ou qualidade estruturante da função jurisdicional (melhor
comportamento), bem como um verdadeiro princípio, entendido como padrão a ser
observado, como conduta devida, um “princípio-garantia”.

A função do princípio da imparcialidade é evitar, essencialmente, a arbitrarie-
dade, ou seja, que o julgador decida conforme a sua opinião, com critérios pessoais e
não com base no conteúdo dos autos. Outra função é evitar a contaminação subjetiva
do julgador, para que profira um julgamento sem pré-juízos inautênticos, previamente
comprometidos; que haja um julgamento idôneo.

O princípio da imparcialidade do julgador representa um dos alicerces do devido
processo legal, de modo que embora não tenha a Constituição Federal de 1988
positivado expressamente o direito a um juiz imparcial, assegurou o texto magno
o direito ao devido processo legal (art. 5º, LIV)39, a impossibilidade de tribunais de
exceção (art. 5º, XXXVII)40 e pela competência previamente fixada em lei (art. 5º, LIII)41,
bem como previu uma série de garantias e vedações aos magistrados com o intuito de
assegurar a imparcialidade do julgador (art. 95)42.

37 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal. 1ª. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2003. p. 140

38 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 11ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 18
39 Artigo 5º, LIV – Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.
40 Artigo 5º, XXXVII – Não haverá juízo ou tribunal de exceção.
41 Artigo 5º, LIII – Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.
42 Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será

adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do
tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado; II
- inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII; III - irredutibilidade de
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Sob o aspecto subjetivo, é ainda preservada a imparcialidade pelas regras de
suspeição e impedimento previstas no Código de Processo Penal.

Vale também ressaltar que o direito a uma decisão emanada por um órgão
judicial imparcial perpassa as fronteiras do ordenamento jurídico doméstico, sendo o
Brasil signatário de diversos tratados internacionais em que se tem expressamente ga-
rantido tal direito, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos43, a Declaração
Americana de Direitos Humanos44, a Convenção Americana de Direitos Humanos45, e
do Protocolo Internacional de Direitos Civis e Políticos46.47

Constituí a imparcialidade, portanto, um atributo inerente à jurisdição, identificado
como uma garantia processual e constitucional do acusado e da sociedade, prevista
tanto no âmbito da vigente Carta Magna e respectiva legislação processual no âmbito
domestico, quanto nos âmbito internacional através dos diversos tratados internacionais
de direitos humanos dos quais é o Brasil signatário.

Nada obstante, no ano de 1982, ganhou o conceito de imparcialidade novos des-
dobramentos com o julgamento do caso Piersack v. Belgium pelo Tribunal Europeu de
Direitos Humanos, no qual desenvolveu-se a a divisão conceitual entre imparcialidade
objetiva e imparcialidade subjetiva.

2.2.1 Imparcialidade Objetiva e Subjetiva

Foi o famoso adágio britânico “justice must not only be done; it must also seen to
be done” a inspiração teórica utilizada pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos para
a separação do princípio da imparcialidade em dois distintos aspectos: um subjetivo,

subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. Parágrafo
único. Aos juízes é vedado: I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de
magistério; II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo; III - dedicar-se
à atividade político-partidária. IV receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de
pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei; V exercer
a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do
cargo por aposentadoria ou exoneração.

43 Artigo X – “Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte
de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de
qualquer acusação criminal contra ele”

44 Artigo 26.6 – “Toda pessoa acusada de um delito tem o direito de ser ouvida numa forma imparcial e
pública, de ser julgada por tribunais já estabelecidos de acordo com leis preexistentes, e de que se lhe
não inflijam penas cruéis, infamantes ou inusitadas”

45 Artigo 8.1 – “Toda pessoa tem o direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo
razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por
lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus
direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra maneira

46 Artigo 14.1 – “Toda pessoa terá direito a ser ouvida publicamente e com as devidas garantias por um
tribunal competente, segundo a lei, independente e imparcial, na determinação dos fundamentos de
qualquer acusação de caráter penal contra ela formulada (. . . )”

47 GIACOMOLLI, Nereu José. O Devido Processo Penal. Abordagem conforme a Constituição Federal
e o Pacto de São José da Costa Rica. Cases da Corte Interamericana do Tribunal Europeu e do
STF. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
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o qual abarca a convicção e interesse pessoal do juiz no caso em julgamento; e um
aspecto objetivo, voltado para a verificação da existencia de garantias acerca de seu
efetivo desinteresse e imparcialidade no julgamento da causa.

O reconhecimento destes dois aspectos da imparcialidade deu-se no julgamento
pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos do Caso Piersack v. Belgium, em 1982, no
qual um membro do Ministério Público que havia coordenado a investigação, posterior-
mente veio a assumir o cargo de magistrado, e figurar como um dos julgadores do fato
que ele próprio havia investigado48.

À vista dessa circunstância fática, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos
passou a identificar duas hipóteses que afastariam ou colocariam em xeque a imparcia-
lidade do órgão julgador:

Whilst impartiality normally denotes absence of prejudice or bias, its existence
or otherwise can, notably under Article 6 § 1 (art. 6-1) of the Convention, be
tested in various ways. A distinction can be drawn in this context between a
subjective approach, that is endeavouring to ascertain the personal conviction
of a given judge in a given case, and an objective approach, that is determining
whether he offered guarantees sufficient to exclude any legitimate doubt in this
respect. (a) As regards the first approach, the Court notes that the applicant is
pleased to pay tribute to Mr. Van de Walle’s personal impartiality; it does not
itself have any cause for doubt on this score and indeed personal impartiality
is to be presumed until there is proof to the contrary (see the Le Compte,
Van Leuven and De Meyere judgment of 23 June 1981, Series A no. 43, p.
25, § 58). However, it is not possible to confine oneself to a purely subjective
test. In this area, even appearances may be of a certain importance (see the
Delcourt judgment of 17 January 1970, Series A no. 11, p. 17, § 31). As the
Belgian Court of Cassation observed in its judgment of 21 February 1979 (see
paragraph 17 above), any judge in respect of whom there is a legitimate reason
to fear a lack of impartiality must withdraw. What is at stake is the confidence
which the courts must inspire in the public in a democratic society.49

Partindo dessa decisão, a imparcialidade passa a ser analisada no âmbito
subjetivo, que alude à convicção pessoal do julgador, e objetivo, no que tange à
aparência de imparcialidade.50

Nesse mesmo sentido, Artur César de Souza afirma que restaram do entendi-
mento esposado pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos as seguintes conclusões:

48 No sistema processual belga, o procedimento do júri dispõe que, se sete dos doze jurados se manifesta-
rem pela condenação do acusado, a questão é submetida à apreciação de três magistrados. No caso em
tela, tendo o veredicto do júri sido de sete votos a cinco pela condenação do Sr. Piersack, a questão foi
submetida à deliberação de três magistrados, dentre eles o Sr. Van de Walle que havia participado das
investigações na condição de membro do Ministério Público belga, os quais mantiveram a condenação.

49 TRIBUNAL EUROPEU DE DIREITOS HUMANOS. Caso Piersack v. Belgium. Strasbourg, 1982. Dispo-
nível em: <http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/echrsource/Piersackv.Belgium[1Oct1982].pdf>.
Acesso em: 28/09/2018.

50 LOPES JÚNIOR, Aury. Introdução crítica ao processo penal - fundamentos da instrumentalidade
garantista. 1ª ed.. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 91 - 92

http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/echrsource/Piersack v. Belgium [1 Oct 1982].pdf
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(a) que as aparências são importantes nesta matéria porque o que está em
jogo é a própria legitimação dos Tribunais em sua atuação; (b) que por isso
bastam dúvidas da imparcialidade para excluir o juiz suspeito; (c) que são
transcendentais os critérios de caráter organizativo de atuação judicial, de
forma que não é preciso comprovar seus resultados sobre a convicção do juiz;
por isso é possível afirmar que o exercício prévio no processo de determinadas
funções processuais podem provocar dúvidas de parcialidade.51

Deste modo, a imparcialidade passa a transcender o limite meramente subjetivo
do magistrado, impondo-se como uma garantia de confiança por parte da sociedade
de que as cortes são imparciais e de que a justiça está sendo feita.

A imparcialidade subjetiva é representada pela pressuposta equidistância do
magistrado do caso em julgamento, abrangendo portanto sua convicção pessoal diante
de determinada hipóteses fática, a averiguação de ideias preconcebidas ou preconcei-
tos que possam contaminar o julgamento, bem como a análise de sua eventual relação
com as partes ou com o objeto do processo.

Ressalte-se no entanto que a imparcialidade subjetiva do magistrado não se
confunde com sua eventual neutralidade, uma vez que é impossível exigir-se do juiz,
enquanto ser humano, que se desvencilhe-se em absoluto de todas as suas convicções
pessoais e compreensão de mundo.

Como magistralmente leciona André Machado Maya:

(. . . ) a neutralidade, compreendida como a ausência de valores, de ideologias,
apresenta-se como uma utopia, algo inalcançável diante da essência do
homem, ser humano constituído por razão e emoção, cujo psiquismo se
estru- tura, segundo a teoria psicanalítica de Freud, pela combinação de
três diferentes fatores: os hereditário-constitucionais, as antigas experiências
emocionais e a experiências traumáticas da vida real contemporânea, esta
última responsável pelas influências que os meios social e cultural exercem
sobre a estruturação psíquica de qualquer pessoa. (. . . ) 52

Ao revés, leciona o aludido autor de que a imparcialidade subjetiva abrange
justamente a compreensão por parte do julgador acerca de suas convicções pessoas e
visão de mundo, para que adote efetivamente uma postura equidistante dos interesses
das partes processuais:

Por tudo isso, afigura-se mais apropriada a consciência da impossibilidade de
uma atuação jurisdicional neutra, como forma de permitir ao magistrado o exer-
cício mais responsável do seu livre convencimento, fazendo uso da motiva- ção
racional sem refugiar-se sob a máscara de fórmulas meramente objetivas ou
sob a mera transcrição de textos legais. A democracia processual, consoante

51 SOUZA, Arthur César de. A parcialidade positiva do juiz. 1ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2008. p. 35

52 MAYA, André Machado. Imparcialidade e Processo Penal: Da prevenção da competência ao juiz das
garantias. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 68
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preleciona Coutinho, “exige que os sujeitos se assumam ideologicamente”,
pelo que não se admite mais um magistrado neutro, sendo responsabilidade
do juiz procurar, “à vista dos resultados da Ciência do Direito, assumir um
compro- misso efetivo com as reais aspirações das bases sociais”. A esse
magistrado refere-se Lídia Prado como o julgador-julgado, o juiz consciente
de sua própria sombra, de seus próprios preconceitos, aquele mais apto a
“prestar um grande serviço ao Direito e à Justiça”.53

Doutro turno, a concepção de imparcialidade objetiva formulado pelo Tribunal
Europeu de Direitos Humanos perpassa pela denominada Teoria da Aparência, a qual
pauta-se pela premissa de que o órgão julgador do processo seja visto externamente
como um terceiro alheio aos interesses das partes, de modo a assegurar o prestígio
público da função jurisdicional.54

A imparcialidade objetiva como uma garantia externa de imparcialidade55, de
modo que o órgão julgador, além de ser subjetivamente imparcial, deve oferecer aos
cidadãos a salvaguarda de uma prestação jurisdicional efetivamente justa e imparcial.

Conforme leciona Aury Lopes Junior, a separação relaizada pelo Tribunal Euro-
peu de Direitos Humanos entre os aspectos subjetivo e objetivo da imparcialidade do
magistrado destaca

uma fundada preocupação com a aparência de imparcialidade que o julgador
deve transmitir para os submetidos à Administração da Justiça, pois, ainda que
não se produza o “pré-juízo”, é difícil evitar a impressão de que o juiz (instrutor)
não julga com pleno alheamento. Isso afeta negativamente a confiança que
os tribunais de uma sociedade democrática devem inspirar nos justiçáveis,
especialmente na esfera penal.56

Deste modo, decorrendo a imparcialidade objetiva da existência de fatos concre-
tos que possam ocasionar eventual desconfiança acerca da parcialidade do magistrado
no caso em julgamento, firmou o Tribunal Europeu de Direitos Humanos jurisprudência
no sentido de que a relação do julgador com os atos investigatórios e pré-processuais
pode abalar a confiança externa na obtenção de um julgamento justo.

Necessária é portanto uma análise das regras processuais vigentes no direito
brasileiro, com o fim de se apurar se a eventual intervenção do magistrado no inquérito
policial pode abalar, ainda que não no campo subjetivo do juiz, a imparcialidade objetiva
do órgão julgador.

53 Ibid., p. 113
54 SOUZA, op. cit., p. 34
55 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito Processual Penal. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,

2008. v. 1.
56 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 14ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 133
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2.3 A problemática prevenção como regra de competência e a contaminação
do magistrado

Em que pese seja o inquérito policial um procedimento de caráter administrativo,
certo é que muitas vezes é exigida a intervenção do poder judiciário nesse fase pré-
processual para a garantia dos direitos fundamentais dos investigados.

É nesse contexto que o Código de Processo Penal, em seu artigo 8357, insere no
direito processual pátrio o instituto da prevenção como critério definidor de competência,
no qual o juiz competente será aquele que antecede outros igualmente competentes
na prática de algum ato judicial decisório.

Júlio Mirabete cita, entre os atos possíveis para a definição da competência
pelo instituto da prevenção, “a decretação de prisão cautelar, a concessão de fiança,
o reconhecimento de pessoas ou coisas, qualquer outra diligência que dependa de
autorização judicial”.58

Leciona Eugênio Pacelli de Oliveira que a prevenção como critério de definição
da competência possui como objetivo a otimização da atividade jurisdicional:

Significa dizer que o reconhecimento anterior acerca da matéria relevante do
processo poderia encurtar o caminho para novos atos de conhecimento da
matéria, facilitando o exercício da atividade jurisdicional. O juiz que, apreciando
pedido de liberdade provisória, tenha se detido com maior vagar ao exame
de material investigativo, a fim de examinar a natureza aparente do crime em
investigação, poderá se encontrar em situação de vantagem – em relação
a outro juiz – no que respeita, exclusivamente, ao conhecimento da matéria.
A justificativa para a adoção do critério da prevenção, portanto, repousa na
diminuição da repetição de atos já realizados, em benefício da celeridade
processual.59

Nada obstante, a fixação da competência pela prevenção do juízo vem sofrendo
algumas críticas pelo fato de que o juiz, ao tomar medidas em âmbito do inquérito,
perderia sua imparcialidade, formando, durante a fase investigativa, um pré-conceito
acerca do acusado, ou seja, a partir do momento em que o magistrado atua no inquérito
policial, estaria havendo uma mitigação do princípio da imparcialidade, princípio basilar
de um efetivo modelo processual acusatório.

Ao precocemente entrar em contato com provas produzidas de forma unilateral,
pode o magistrado precocemente ter seu convencimento formulado antes mesmo da

57 Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes
igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática
de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia.

58 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. 5ª. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p.
324

59 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli.; FISHER, Douglas. Comentários ao código de processo penal e sua
jurisprudência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 74
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fase processual da persecução penal, sofrendo portanto o acusado uma espécie de
julgamento antecipado sem um efetivo contraditório.

Sintetizando tal circunstância, Montero Aroca leciona que:

Entrar em contacto directo com el acusado y con los hechos y dados que
deben servir para averiguar el delito y sus posibles responsables, puede
provocar em el ánimo del intructor prejuicios e impressiones a favor o em
contra del acusado que influyan a la hora de sentenciar. Y aunque ello no
suceda es difícil evitar la impresión de que el juez no acomete la función de
juzgar sin la plena imparcialidade que le es exigible.60

Ao revés, afirmar Maurício Zanóide de Moraes que ao atuar no inquérito policial,
seja para manter uma prisão em flagrante, decretar medidas cautelares, autorizar a
quebra de sigilo ou permitir técnicas como a infiltração de policiais, tende o magistrado,
ainda que na função de garantidor dos direitos do investigado, a assumir a perspectiva
dos órgãos de persecução criminal.61

Nesse sentido também é a lição de André Machado Maya:

O paradoxo, contudo, decorre do fato de que é exatamente o exercício dessa
função de garantidor dos direitos fundamentais do suspeito, no decorrer da
investigação preliminar, como visto no tópico anterior, o que, ao exigir do ma-
gistrado uma efetiva aproximação para com o material informativo colhido no
inquérito policial, lhe retira a imparcialidade exigida para a posterior condução
do processo e emissão de uma decisão de mérito. Não há como, de fato,
verificar a existência de provas do crime, de indícios veementes da proce-
dência ilícita de bens, de fundadas razões que indiquem a necessidade da
interceptação telefônica, ou mesmo a sua imprescindibilidade, ou, ainda, se
convencer da certeza da infração, sem se contaminar subjetivamente com os
argumentos formulados pela autoridade policial ou pelo Ministério Público e
com os próprios elementos indiciários que dão suporte às medidas cautelares
postuladas. A exigência de que o juiz analise detidamente tais elementos
para verificar a legitimidade da medida proposta, e, principalmente, de que
fundamente sua decisão indicando os motivos do seu convencimento, é por si
só incompatível com a ideia de distanciamento e, portanto, com a manutenção
da imparcialidade.62

Deste modo, verifica-se que quando do encerramento da investigação, já está
o magistrado absolutamente familiarizado com os fatos, uma vez que já participou
da investigação policial e já formou juízos, ainda que em caráter preliminar para o
deferimento de medidas investigatórias que exigem intervenção jurisdicional, acerca da
materialidade e autoria do delito, conduzindo-o portanto para uma inevitável presunção
de culpa do acusado.

60 AROCA, Juan Montero. Sobre la imparcialidad del juez y la incompatibilidad de funciones proce-
sales. Valencia: Trant lo Blanch, 1999. p. 48

61 MORAES, Maurício Zanóide de. Quem tem medo do “juiz das garantias?”. Boletim IBCCrim, IBCCrim,
São Paulo, ago. 2010.

62 MAYA, André Machado. Imparcialidade e Processo Penal: Da prevenção da competência ao juiz das
garantias. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 196
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A intervenção do juiz na investigação criminal leva à uma inevitável formação de
juízos acerca da linha investigatória adotada e dos fatos e indivíduos envolvidos, cir-
cunstância que abala objetivamente a imparcialidade do magistrado, sendo portanto tal
atuação em absoluto incompatível com o modelo acusatório adotado pela Constituição
Federal de 1988.

Maya e Giacomolli resumem a vigente fase preliminar do modelo brasileiro sob
a ordem jurídica constitucional inaugurada em 1988 :

(. . . ) a formação da fase preliminar do processo penal hoje vigente no Brasil
afigura-se absolutamente incompatível com a estrutura constitucional da per-
secução penal, notadamente por exigir do juiz – que será o competente para
o processo penal – uma aproximação com os elementos indiciários colhidos
pela autoridade policial que, sem qualquer espaço a dúvidas, gera nele uma
contaminação subjetiva incompatível com a necessária imparcialidade que
deve nortear sua atuação no decorrer da instrução criminal.63

Verifica-se portanto ser de rigor a separação da atuação do magistrado na
persecução penal em dois distintos momentos, com a atribuição da atividade de instruir
e julgar a diferentes juízes, conforme tanto a experiência do direito comparado quanto
nos moldes propostos pelo Novo Código de Processo Penal.

2.4 Os poderes instrutórios do juiz

O sistema processual vigente no Brasil não só permite que o magistrado atuante
no inquérito policial seja, por prevenção, competente para o julgamento do processo,
como também admite um papel extremamente ativo por parte do juiz durante a per-
secução penal, seja na fase pré-processual, quanto na fase processual propriamente
dita.

Como exemplo concreto desta efetiva instrução podemos citar o disposto no
artigo 156 do Código de Processo Penal brasileiro, o qual prevê expressamente a
faculdade do magistrado de atuar, até mesmo de ofício, na produção da prova penal:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facul-
tado 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 realiza-
ção de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

Assim, há a possibilidade da produção antecipada de provas na fase do
inquérito policial pelo Magistrado, introduzida no ordenamento jurídico pela
11.690/08, que alterou o Código de Processo Penal.

63 MAYA, André Machado.; GIACOMOLLI, Nereu José. O juiz de garantias no projeto de reforma do Código
de Processo Penal. In: PRADO, Geraldo. (Org.). Processo penal e garantias: estudos em homenagem
ao professor fauzi hassan choukr. Florianópolis: Empório do Direito, 2016. p. 104
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Apenas no âmbito do Código de Processo Penal, pode-se ainda se citar como
exemplos dos exacerbados poderes instrutórios do magistrado os artigos 12764, 19665,20966

e 24267 do referido diploma, todos os quais facultam ao juiz, de ofício, tanto se imiscuir
na produção probatória quanto decretar medidas cautelares em face do investigado.

Outro dispositivo vigente no ordenamento pátrio que podem servir de exemplo
da ainda enraizada matriz inquisitória é o artigo 3º da Lei 9.296/9668, o qual estabelece
que interceptações telefônicas podem ser decretadas de ofício pelo juiz, cabendo ao
Ministério Público, facultativamente, acompanhar a diligência.69

Vê-se, portanto, que tais dispositivos são, em sua maioria, relacionados ao
problema da gestão da prova no processo penal, podendo-se observar que mesmo
com a divisão das funções de acusar e julgar prevista na Constituição Federal de
1988, o magistrado possui em nosso ordenamento uma posição ativa durante toda
a persecução penal, afastando-se portanto da função de garantidor e espectador e
transmudando-se em um efetivo inquisidor, que atua mesmo sem provocação do órgão
acusatorial.

Como já asseverado, em um efetivo modelo acusatório o juiz deve se manter
afastado da investigação e da instrução probatória, resguardando sua imparcialidade,
mantendo uma postura suprapartes, pois, consoante as lições de Aury Lopes Junior:

A atuação do juiz na fase pré-processual (seja ela inquérito policial, investi-
gação pelo MP etc.) é e deve ser muito limitada. O perfil ideal do juiz não
é como um investigador ou instrutor, mas como controlador da legalidade e
garantidor do respeito aos direitos fundamentais do sujeito passivo. Neste
sentido, ademais de ser uma exigência do garantismo, é também a posição
mais adequada aos princípios que orientam o sistema acusatório e a própria
estrutura dialética do processo penal.”70

A concessão de poderes instrutórios ao magistrado desvirtua a ordem do pro-
cesso penal, passando o juiz a realizar verdadeiro juízo prévia a respeito da definição
jurídica dos fatos, antes mesmo da formação de um mínimo material probatório para

64 Art. 127. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação
da autoridade policial, poderá ordenar o seqüestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de
oferecida a denúncia ou queixa.

65 Art. 196. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado
de qualquer das partes.

66 Art. 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas
partes.

67 Art. 242. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes
68 Art. 3° A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a

requerimento:
69 Art. 6° Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando

ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização.
70 LOPES JÚNIOR, Aury. Sistemas de investigação preliminar no processo penal. Rio de Janeiro:

Lumen Juris, 2000. p. 151
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tanto, se tornando, nas palavras de Aury Lopes Junior, um verdadeiro magistrado com
quadros mentais paranóicos.71

Antônio Pitombo, em interessante artigo públicado no portal Conjur, alerta
que essa atuação inquisitorial por parte daquele que deveria representar a imparciali-
dade almejada no processo penal e garantir os direitos do investigado, pode não só
levar a falência do sistema acusatório como pode conduzir à abusos no decorrer da
persecução penal.

a experiência tem mostrado que certos magistrado adotam ativismo exces-
sivo na investigação criminal, ao fazerem reuniões com policiais antes de
operações, ao decretarem, de ofício, medidas assecuratórias e ao chegarem
a sugerir que se requeiram prisões cautelares. Longe da proteção dos in-
vestigados contra a arbitrariedade, passam eles a tratar com aparência de
normalidade práticas policiais em desconformidade com a ordem jurídico-
constitucional, tais como o uso indevido de algemas, a exposição pública de
pessoas presas, a apreensão desmesurada de documentos e a interceptação
telefônica sem restrição temporal, entre outros abusos. Em simples palavras,
perdem tais juízes de direito a equidistância necessária ao exercício da jurisdi-
ção, para se tornarem algozes dos investigados – em casos de repercussão,
especialmente. (. . . ) Torna-se o magistrado um escudeiro da pretensa legitimi-
dade da investigação criminal, em vez de juiz imparcial capaz de enxergar as
aberrações que se deram no procedimento investigatório.”72

Sob essa perspectiva, verifica-se a urgência de uma efetiva reforma do sistema
processual penal brasileiro com o fim de efetivamente compatibilizá-lo com a ordem
constitucional de 1988, abandonando os resquícios inquisitoriais que ainda persistem
em nossa cultura jurídica criminal.

2.5 Precedentes dos Tribunais Pátrios

Em que pesem eventuais divergências pontuais nos acórdãos prolatados pelos
Tribunais pátrios, tem-se firmada uma sedimentada jurisprudência no sentido de que
as regras de suspeição e impedimento do magistrado previstas no Código de Processo
Penal são taxativas, de modo que na maior parte dos julgados tem-se afastada eventual
imparcialidade na condução do processo por parte do julgador que eventualmente
tenha atuado na investigação criminal.

Conforme leciona Mauro Fonseca de Andrade:

O entendimento prevalente, no que diz respeito às causas de impedimento
do Juiz, está firmado no sentido de se dar a esta disposição legal uma inter-

71 LOPES JÚNIOR, Aury. Juízes inquisidores? E paranoicos. Uma crítica à prevenção a partir da juris-
prudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Boletim IBCCrim, IBCCrim, São Paulo, ano 11,
n. 127, p. 10 – 11, jun 2003. p. 10 - 11

72 PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes. Juiz é fiscal dos atos do MP, e não defensor deles. 2009.
Revista Consultor Jurídico. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2009-dez-29/juiz-criminal-fiscal-
atos-acusatorios-nao-defensor-deles>. Acesso em: 02/10/2018.

https://www.conjur.com.br/2009-dez-29/juiz-criminal-fiscal-atos-acusatorios-nao-defensor-deles
https://www.conjur.com.br/2009-dez-29/juiz-criminal-fiscal-atos-acusatorios-nao-defensor-deles
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pretação restritiva, o que impediria a inserção da regra do “juiz que instrui
não julga” entre aquelas hipóteses abarcadas no art. 252 do CPP, embora
vez por outra encontremos um ou outro julgado permitindo a interpretação
extensiva. Assim, qualquer outra atividade do magistrado que não venha a ser
enquadrada naquelas previsões é vista como possível, não sendo reconhecida
nenhuma mácula à sua imparcialidade. Como exemplo, temos as sindicâncias
administrativas realizadas pelos Juízes de Direito - e que serviram de base
para futuras ações penais por eles mesmos julgadas -, sendo, pelo Supremo
Tribunal Federal, consideradas como não aptas a ferir a imparcialidade de
quem as presidiu.73

Nesse sentido, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal
de Justiça é possível identificar certa variação na interpretação da taxatividade ou não
das hipóteses de impedimento e suspeição listadas nos artigos 252 e 254 do Código
de Processo Penal.

Um precedente ilustrativo do posicionamento do Supremo Tribunal Federal
acerca do suspeição ou impedimento de uma magistrado que participou da investigação
criminal é o julgamento do Habeas Corpus 92.893/ES, no qual foi a Corte Suprema
instada a se manifestar sobre eventual impedimento de um ministro do Superior Tribunal
de Justiça que havia presidido a investigação criminal instaurada contra o presidente
do Tribunal de Contas do Espírito Santo.74

Arguia a defesa do impetrante de que a atuação de magistrados na fase pré-
processual, por colocar-lhes em contato com matérias que posteriormente serão objeto
da análise de mérito, retira-lhes a isenção necessária para o julgamento e viola a
Convenção Americana de Direitos Humanos, na medida em que contraia a necessária
separação entre as atividades de acusar e julgar.75

Nada obstante, entendeu nesta ocasião o Supremo Tribunal Federal, em com-
pleta dissonância com o entendimento das Cortes Constitucionais e de Direitos Hu-
manos do direito comparado, de que o magistrado atuante no inquérito policial se
limita a administrar e supervisionar o expediente investigatório, não havendo nesta
seara qualquer tomada de posição ou emissão de juízo sobre a prova, restando assim
ementada a decisão:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESIDÊNCIA DE INQUÉRITO.
IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA. ART. 255 do CPP. ROL
TAXATIVO. PRECEDENTES. JUIZADO DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA.
INCOMPATIBILIDADE DO ART. 75 DO CPP COM A CONSTITUIÇÃO. INEXIS-
TÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – As hipóteses de impedimento elencadas

73 ANDRADE, Mauro Fonseca. O sistema acusatório proposto no projeto de novo codex penal adjetivo.
Revista de Informação Legislativa, Senado Federal, Brasília, v. 46, n. 183, p. 167 – 188, jul./set. 2009.
Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194939/000871259.pdf?sequence=
3>. Acesso em: 03/11/2018.

74 MAYA, André Machado. Imparcialidade e Processo Penal: Da prevenção da competência ao juiz das
garantias. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 184

75 76

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194939/000871259.pdf?sequence=3
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194939/000871259.pdf?sequence=3
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no art. 252 do Código de Processo Penal constituem um numerus clausus.
II – Não é possível, pois, interpretar-se extensivamente os seus incisos I e
II de modo a entender que o juiz que atua em fase pré-processual desem-
penha funções equivalentes ao de um delegado de polícia ou membro do
Ministério Público. Precedentes. III – Não se adotou, no Brasil, o instituto
acolhido por outros países do juizado de ins- trução, no qual o magistrado
exerce, grosso modo, as competências da polícia judiciária. IV – O juiz, ao
presidir o inquérito, apenas atua como um administrador, um supervisor, não
exteriorizando qualquer juízo de valor sobre fatos ou questões de direito que
o impeça de atuar com imparcialidade no curso da ação penal. V – O art. 75
do CPP, que adotou a regra da prevenção da ação penal do magistrado que
tiver autorizado diligências antes da denúncia ou da queixa não viola nenhum
dispositivo constitucional. VI – Ordem denegada. (HC 92893, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 02.10.2008, DJe-236.)

Com base nesses argumentos, o Supremo Tribunal Federal, de forma unânime,
entendeu ser constitucional o artigo 75, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
no ponto em que dispõe sobre a prevenção como regra de fixação da competência no
processo penal.

Acerca desta decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada no âmbito do
Habeas Corpus 92.893/ES, salutares são os comentários de André Machado Maya:

O objeto em questão no HC 92.983, como, aliás, foi pontuado pelo próprio
ministro relator, dizia respeito à possível contaminação subjetiva do magistrado
que presidiu o inquérito policial instaurado contra um suspeito de ter praticado
delitos contra a Administração Pública, o que conduziria ao reconhecimento da
inconstitucionalidade do dispositivo legal que prevê a prevenção como regra
de fixação da competência, por violação da garantia da imparcialidade. Esse
debate, porém, não foi realizado pelo Tribunal Pleno da Corte Constitucional
brasileira, que se limitou a reafirmar que o Judiciário exerce uma função de
garantia na investigação criminal. Superada essa premissa, sobre a qual,
como referido, não há divergências, a indagação que restou sem resposta –
e, pior, sem ter sido sequer aventada – diz respeito às consequências que
advêm do exercício dessa função de garantia no ânimo dos magistrados. Es-
tariam os juízes, mesmo após um efetivo contato com os materiais indiciários
colhidos na investigação criminal, em condições de atuar de forma imparcial
na condução e no julgamento da acusação penal? Ao deparar com esse
questionamento, não apenas o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, mas
também as Cortes Constitucionais da Espanha e da Itália, como visto nos
tópicos anteriores, firmaram respostas negativas – em um primeiro momento
de forma mais rigorosa, e, posteriormente, um pouco mais flexíveis. De qual-
quer sorte, depreende-se da jurisprudência dos Tribunais eu- ropeus referidos
que é justamente o fato de ter tido o magistrado contato com os materiais
indiciários colhidos durante a investigação, bem como com suas fontes, o que
permite concluir, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto,
tenha havido uma contaminação subjetiva capaz de retirar do juiz a imparciali-
dade que deve nortear sua atuação jurisdicional. Não é, pois, o exercí- cio da
função investigadora em si o que justifica o impedimento do magistrado, mas
a possível contaminação subjetiva gerada pelo contato dele com os autos da
investigação, o que pode se verificar inclusive quando esse contato decorrer
do exercício da função de garantidor dos direitos fundamentais.77

77 MAYA, André Machado. Imparcialidade e Processo Penal: Da prevenção da competência ao juiz das
garantias. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 184
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Doutro turno, deve-se ressaltar o interessante e paradigmático julgamento do
Habeas Corpus 94641/BA, no qual Supremo Tribunal Federal não só deu uma interpre-
tação extensiva ao artigo 252 do Código de Processo Penal, como pela vez primeira,
aplicou no direito interno brasileiro a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos
Humanos, especificamente no atinente à compreensão da imparcialidade em seus
aspectos subjetivo e objetivo.

No caso, o paciente foi denunciado e condenado pela prática do delito de
atentado violento ao pudor contra sua filha, tendo a inicial acusatória tomado por base
elementos apurados em procedimento de averiguação de paternidade conduzido pelo
juiz com base na Lei 8.560/92. Segundo o paciente, mesmo diante da sua negativa
quanto à paternidade da menina, por ocasião do procedimento de investigação de
paternidade, o juiz prosseguiu na colheita de provas e apresentou relatório ao Ministério
Público, para que procedesse conforme entendesse de direito, tendo posteriormente o
mesmo magistrado recebido a denúncia e condenado o paciente na seara criminal.

Tais circunstâncias, no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
violaram a garantia do réu à um julgamento imparcial, vez que o magistrado prolator da
sentença condenatório realizou atos de natureza instrutória de ofício, ouvindo testemu-
nhas e apurando provas, tendo nesta ocasião o Ministro Cezar Peluso asseverado:

pelo conteúdo da decisão do juiz, restara evidenciado que ele teria sido influ-
enciado pelos elementos coligidos na investigação preliminar. Dessa forma,
considerou que teria ocorrido hipótese de ruptura da denominada imparciali-
dade 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 desen-
volver 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. Assim, sua perda significa falta da isenção inerente ao exercício
legítimo da função jurisdicional. Observou, por último, que, mediante inter-
pretação lata do art. 252, III, do CPP (“Art. 252. O juiz não poderá exercer
jurisdição no processo em que:. . . III – tiver funcionado como juiz de outra
instância, pronun- ciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;”), mas
conforme com o princípio do justo processo da lei (CF, art. 5o, LIV), não pode,
sob pena de imparcialidade objetiva e por consequente impedimento, exercer
jurisdição em causa penal o juiz que, em procedimento preliminar e oficioso
de investigação de paternidade, se tenha pronunciado, de fato ou de direito,
sobre a questão”

Outra interessante manifestação dos Tribunais pátrios no qual se utiliza clara-
mente tanto o conceito de imparcialidade objetiva criado pelo Tribunal Europeu de
Direitos Humanos, quanto a garantia da imparcialidade da jurisdição prevista no Pacto
de San José da Costa Rica, é um acordão prolatado pela 3ª Câmara Criminal do
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Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no qual, anulada a sentença condenatória de
primeiro grau, retornaram os autos ao mesmo magistrado prolator da decisão cassada,
tendo o Tribunal Gaúcho assim decido:

exceção de suspeição. imparcialidade. instrução criminal e sentença anuladas
em apelação. renovação da instrução pelo mesmo magistrado. ofensa ao
direito de ser julgado por um juiz imparcial.

1. A imparcialidade, reconhecida pela Convenção Americana sobre Direitos
Humanos como uma das garantias judiciais fundamentais (artigo 8.1 do Pacto
de San José da Costa Rica), tem sido conceituada pela doutrina como o prin-
cípio supremo do processo. Desde uma aproximação subjetiva imparcialidade
significa a inexistência de pré-juízos, de preconceitos que possam viciar o
julgamento, se traduz na inexistência de uma convicção prévia acerca do
objeto do julgamento, de uma opinião sobre o caso penal ou sobre as partes
envolvidas, um tomar partido sobre determinada controvérsia, ou aderir às
razões de uma das partes antes do momento oportuno. Por outro lado, desde
uma perspectiva objetiva, não basta ao Poder Judiciário fazer justiça; é neces-
sário mostrar à sociedade que a Justiça está sendo feita. Trata-se da teoria
da aparência, segundo a qual, havendo dúvida razoável e fundada sobre a
parcialidade do juiz, justifica-se o seu afastamento, ainda que, subjetivamente,
possa não estar ele influenciado.

2. No caso, anulada a instrução criminal e a sentença em grau de apelação, o
feito retornou ao mesmo magistrado prolator da decisão anulada, que havia
presidido a anterior instrução criminal, para renovação da colheita da prova
e prolação de nova sentença. Portanto, a convicção foi firmada, fazendo-se
mister um juízo por outro órgão jurisdicional.78

Verifica-se deste modo, em ambas as manifestações, que tanto o Supremo
Tribunal Federal quanto o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul atribuíram a
garantia da imparcialidade do magistrado à necessária originalidade da cognição dos
fatos, o que evitaria que o juiz seja influenciado por pré-conceitos adquiridos pelo
anterior contato com o feito.

Também no Superior Tribunal de Justiça é possível identificar certa variação na
interpretação da taxatividade ou não das hipóteses de impedimento e de suspeição
listadas nos artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal, com sig- nificativa
tendência no sentido da impossibilidade de se conferir a esses dispo- sitivos legais
interpretação ampliativa.79

Nada obstante, existem ao menos dois acordãos prolatados pelo Tribunal da
Cidadania cujos entendimentos firmados acerca da perda da imparcialidade do ma-
gistrado e da interpretação extensiva das causas de impedimento e suspeição do juiz
merecem destaque.

78 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. Exceção de suspeição nº 70043284165 - 3ª
Câmara Criminal. Relator Des. Nereu José Giacomolli. Porto Alegre, 2011. Disponível em: <www.tjrs.
jus.br>. Acesso em: 04/11/2018.

79 MAYA, André Machado. Imparcialidade e Processo Penal: Da prevenção da competência ao juiz das
garantias. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 190
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No primeiro, no julgamento do Recurso em habeas corpus no 23.945/RJ, re-
latado pela Desembargadora convocada Jane Silva, o Superior Tribunal de Justiça
destacou expressamente a inexistência de previsão legal para o desempenho de fun-
ções de polícia pelos magistrados, inclusive na condição de inquisidor, para interrogar
o suspeito preso temporariamente, e afirmou que tal prática gera o impedimento do juiz
para o processo e julgamento da acusação penal, por perda da imparcialidade. No caso,
destacou a relatora, admitir o interrogatório de suspeito detido na fase investigativa,
pelo juiz, consistiria em “admitir na prática a existência de um juízo de instrução, figura
não contemplada por nosso ordenamento jurídico”80.

Em uma segunda oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Habeas Corpus 149.250/SP, reconheceu a perda de imparcialidade do magistrado
que, no curso das investigações, atuou em conjunto com a polícia federal na busca de
elementos a comprovar o envolvimento do suspeito na prática dos crimes investigados,
inclusive se reunindo com a autoridade policial e com o repressentante do Ministério
Público para traçar as linhas de investigação, tendo a Corte Superior, destacando que
a autoridade do magistrado está intimamente relacionada com a sua independência e
imparcialidade, pontuando ainda “que o juiz deve estrita fidelidade à lei penal, dela não
podendo se afastar a não ser que imprudentemente se arrisque a percorrer, de forma
isolada, o caminho tortuoso da subjetividade que, não poucas vezes, desemboca na
odiosa perda da imparcialidade”.81

Registre-se que os julgamentos acima colacionados representam pontos fora
da curva na jurisprudência brasileira, de modo que os Tribunais pátrio, principalmente
se comparados com as Cortes Européias, ainda engatinham nesse terreno, razão pela
qual se faz ainda mais urgente uma reforma no sistema processual pátrio, com vistas à
efetivamente consagrarmos um processo penal acusatória e uma jurisdição imparcial.

80 RHC 23945/RJ, Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em
05.02.2009, DJe 16.03.2009.

81 HC 149250/SP, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma,
julgado em 07.06.2011, DJe 05.09.2011.
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3 Modelos do Direito Comparado

A separação entre o juiz atuante na fase pré-processual daquele responsável
pelo julgamento do processo já é realidade em diversos ordenamentos processuais de
outros países, tais como Itália, França, Espanha, Portugal e Chile.1

Além disso, possuí o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, como mais detalha-
damente será demonstrado, consolidada jurisprudência no sentido de que a atuação
do magistrado na investigação do delito o contamina para o respectivo julgamento da
ação penal.

Deste modo, para uma melhor contextualização do Juiz das Garantias proposto
no novo Código de Processo Penal, necessária é uma análise, ainda que superficial,
dos ordenamentos processuais do direito comparado com figuras assemelhadas.

3.1 As manifestações do Tribunal Europeu de Direitos Humanos – Caso De Cub-
ber

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, desde a década de 80, vem se
posicionando e reafirmado seu entendimento acerca da necessária separação entre as
figuras do juiz da fase de investigação e do juiz da fase posterior ao oferecimento da
acusação.3

Um dos primeiros julgamentos sobre esse tema foi o Caso De Cubber (1984),
proveniente da Bélgica, em cuja discussão esteve centrada na impossibilidade de um
juiz-instrutor poder também atuar como juiz-julgador em relação ao mesmo fato por ele
investigado.

Ao final do julgamento, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos concluiu que ao
conduzir a investigação realizada em face do acusado, o magistrado já havia formulado
convicção acerca dos fatos processados, circunstância que poderia colocar em dúvida
a garantia da imparcialidade objetiva necessária por parte do julgador, violando portanto
o direito ao juiz imparcial previsto no artigo 6º, parágrafo 1º, da Convenção Europeia
para a Proteção dos Direitos Humanos:

One can accordingly understand that an accused might feel some unease
should he see on the bench of the court called upon to determine the charge

1 Essa separação tem sido, conforme leciona Ada Pellegrini Grinover, uma tendência global. Na América
Latina, as reformas processuais tem utilizado o chamado Código Modelo de Processo Penal para Ibero-
América, caracterizado pelo modelo acusatório, tendo servido de base para os sistemas processuais da
Argentina, Costa Rica, Chile, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Bolívia, e Paraguai e para os projetos
de Honduras e Equador. 2

3 LOPES JÚNIOR, Aury. A opacidade da discussão em torno do promotor investigador (Mudem os
inquisidores, mas a fogueira continuará acesa). Boletim IBCCrim, IBCCrim, Rio de Janeiro, v. 12, n. 142,
p. 10 – 11, set. 2004.
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against him the judge who had ordered him to be placed in detention on remand
and who had interrogated him on numerous occasions during the preparatory
investigation, albeit with questions dictated by a concern to ascertain the truth.
Furthermore, through the various means of inquiry which he will have utilised at
the investigation stage, the judge in question, unlike his colleagues, will already
have acquired well before the hearing a particularly detailed knowledge of the -
sometimes voluminous - file or files which he has assembled. Consequently, it
is quite conceivable that he might, in the eyes of the accused, appear, firstly,
to be in a position enabling him to play a crucial role in the trial court and,
secondly, even to have a pre-formed opinion which is liable to weigh heavily
in the balance at the moment of the decision. In addition, the criminal court
(tribunal correctionnel) may, like the court of appeal (see paragraph 19 in fine
above), have to review the lawfulness of measures taken or ordered by the
investigating judge. The accused may view with some alarm the prospect of
the investigating judge being actively involved in this process of review.(. . . )4

Entendeu o Tribunal Europeu de Direitos Humanos que, ao atuar o magistrado
na fase pré-processual, já realiza o juiz uma valoração acerca da materialidade e autoria
do delito, circunstância que obstará uma posterior decisão objetivamente imparcial.

Isso porque a fase investigatória já é marcada por uma série de medidas caute-
lares, tais como a decretação de prisão preventiva, determinação de sequestro de bens
e quebras de sigilo; que tem entre seus pressupostos questões, ainda que em sede de
probabilidade, referentes à existência da materialidade e autoria do crime, colocando
em dúvida a imparcialidade do magistrado para a realização do julgamento do caso.

Ressalte-se destarte que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ao julgar
o caso De Cubber v. Belgium, retoma o entendimento firmado no caso Piersack v.
Belgium acerca dos dois aspectos da imparcialidade no capítulo anterior tratados: um
subjetivo, atinente ao foro íntimo do julgador, e outro objetivo, firmado na confiança
externa acerca da imparcialidade do magistrado:

However this may be, the personal impartiality of a judge is to be presumed
until there is proof to the contrary (see the same judgment, loc. cit.), and in the
present case no such proof is to be found in the evidence adduced before the
Court. In particular, there is nothing to indicate that in previous cases Mr. Pilate
had displayed any hostility or ill-will towards Mr. De Cubber (see paragraph 9
above) or that he had “finally arranged”, for reasons extraneous to the normal
rules governing the allocation of cases, to have assigned to him each of the
three preliminary investigations opened in respect of the applicant in 1977 (see
paragraphs 8, 10 and 16 above; paragraph 46 of the Commission’s report).

However, it is not possible for the Court to confine itself to a purely subjective
test; account must also be taken of considerations relating to the functions
exercised and to internal organisation (the objective approach). In this regard,
even appearances may be important; in the words of the English maxim quoted
in, for example, the Delcourt judgment of 17 January 1970 (Series A no. 11, p.
17, para. 31), “justice must not only be done: it must also be seen to be done”.
As the Belgian Court of Cassation has observed (21 February 1979, Pasicrisie

4 TRIBUNAL EUROPEU DE DIREITOS HUMANOS. Caso De Cubber v. Belgium. Strasbourg, 1984.
Disponível em: <http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/echrsource/deCubberv.Belgium[26Oct1984]
[EN].pdf>. Acesso em: 27/09/2018.

http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/echrsource/de Cubber v. Belgium [26 Oct 1984] [EN].pdf
http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/echrsource/de Cubber v. Belgium [26 Oct 1984] [EN].pdf
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1979, I, p. 750), any judge in respect of whom there is a legitimate reason to
fear a lack of impartiality must withdraw. What is at stake is the confidence
which the courts in a democratic society must inspire in the public and above
all, as far as criminal proceedings are concerned, in the accused (see the
above-mentioned judgment of 1 October 1982, pp. 14-15, para. 30).5

Assim, conforme a orientação jurisprudencial do Tribunal Europeu de Direitos
Humanos, sempre que o contato do magistrado com as provas produzidas no âmbito
da investigação criminal, não sujeitos ao contraditório, ou tenha este determinado
diligências pré-processuais que requeiram uma análise, ainda que preliminar, acerca
da materialidade e autoria do delito, cria-se uma dúvida razoável acerca de sua impar-
cialidade, impondo-se portanto seu afastamento, com o fim de preservar a confiança
da sociedade no Poder Judiciário.6

3.2 O modelo espanhol

Na Espanha, o sistema processual é, nos termos da Ley de Enjuiciamiento
Criminal de 1882, o do Juizado de Instrução. Isso significa que, em regra, a atividade de
investigação será dirigida por um juiz instrutor, o qual estará impedido de atuar nas fases
seguintes da persecução penal, e que possui à sua disposição a direção da atividade
policial, e ao final dessa fase o Ministério Público (Ministério Fiscal) formará sua opinião
sobre a investigação e dará início à ação penal ou promoverá seu arquivamento.

Ressalte-se que antes mesmo da decisão proferida pelo Tribunal Europeu de
Direitos Humanos, no caso De Cubber, já constava da Exposição de Motivos da Lei
processual espanhola, do ano de 1882, que um dos mais sérios problemas da legislação
adjetiva então vigente era o fato de o juiz sentenciante ser o mesmo que havia, antes,
conduzido a investigação criminal, decidindo, pois, o feito, com todos os pré-conceitos
e pré-julgamentos daí decorrentes. Surgia, então, a ideia de separação das atividades
de investigação e julgamento, sendo esse último reservado a um tribunal efetivamente
imparcial, que não tivesse, antes, tido qualquer contato com a atividade investigativa.7

Deste modo, verifica-se no sistema espanhol uma explícita e nítida divisão
entre a fase de investigação (instrucción) e julgamento (enjuiciamiento), que são fases
atribuídas à juízes distintos.8

5 TRIBUNAL EUROPEU DE DIREITOS HUMANOS. Caso De Cubber v. Belgium. Strasbourg, 1984.
Disponível em: <http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/echrsource/deCubberv.Belgium[26Oct1984]
[EN].pdf>. Acesso em: 27/09/2018.

6 MAYA, André Machado. Imparcialidade e Processo Penal: Da prevenção da competência ao juiz das
garantias. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 238

7 MAYA, André Machado. Imparcialidade e Processo Penal: Da prevenção da competência ao juiz das
garantias. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

8 LOPES JÚNIOR, Aury. Sistemas de investigação preliminar no processo penal. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2000. p. 219-233

http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/echrsource/de Cubber v. Belgium [26 Oct 1984] [EN].pdf
http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/echrsource/de Cubber v. Belgium [26 Oct 1984] [EN].pdf
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Como todas as diligências investigativas estão, nesse sistema, sendo deter-
minadas diretamente pelo juiz de instrução, a análise do controle dos pedidos de
diligências restritivas fica prejudicada, uma vez que o mesmo órgão responsável pelas
investigações já decide diretamente sobre a restrição de direitos. Nada obstante, para
essas situações, ao invés de um mero despacho de impulso da investigação, exige-se
uma decisão fundamentada sobre os requisitos específicos para a restrição ao direito
em questão. 9

Na sequência da fase de instrução, há início a uma fase intermediária de
conclusão da investigação e início do juízo oral. Assim, quando o juiz instrutor considerar
que a investigação está concluída, lavrará um relatório final (auto de terminación del
sumario) e encaminhará os autos ao Tribunal competente para o julgamento (Artigo
622, I), o qual deverá por sua vez confirmar ou revogar o auto de terminación del
sumario, sendo que no caso de revogação, deverão ser indicadas novas diligências a
serem realizadas pelo juiz instrutor (Artigo 627.3 e 631.1 da Lecrim).

Havendo a aprovação do auto de terminación del sumario, os autos serão
encaminhados às partes para que se manifestem (Artigo 627.4 da Lecrim), sendo que
nesta oportunidade deverá o Ministério Público (Ministério Fiscal) solicitar a abertura de
juízo oral ou o arquivamento (sobreseimiento) das investigações. Sendo esta deferida,
deverá o Ministério Público (Ministério Fiscal) apresentar peça equivalente à denúncia
no sistema brasileiro, dando assim início ao processo penal propriamente dito (Artigo
650 de Lecrim).

Ressalta-se que o juiz instrutor não atua nesta fase intermediária, estando
também, nos termos da Ley de Enjuiciamiento Criminal, impedido de atuar em caso de
prosseguimento à fase oral.

3.3 O modelo italiano

O processo penal italiano é regido pelo Codice di Procedura Penale, em vigor
desde 1989, e que substituiu o paradigmático Código de Rocco de 1930.

Na Itália vige o sistema acusatório para o processo penal. As características
marcantes desse sistema, na Itália, são as distinções de natureza subjetiva dos titulares
das diversas funções processuais, ou seja, a separação de funções entre o juiz e as
partes e as questões atinentes à formação da prova.

A “acusatoriedade” implica um afastamento da função decisória (juiz) das ati-
vidade de investigação e início da ação penal (acusação). Para tanto, atribuiu-se ao
Ministério Público a responsabilidade de dirigir a atividade investigativa e subtraiu-se-

9 ÁVILA, Thiago André Pierobom de. Investigação criminal: o controle externo de direção mediata pelo
ministério público. Curitiba: Juruá, 2006. p. 67
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lhe a possibilidade de ter poderes decisórios sobre a liberdade da pessoa submetida à
investigação.

No sistema do código de processo penal italiano de 1930, havia o sistema de
instrução (istruzione), na qual a investigação ocorria perante o juiz de instrução (giudice
istruttore) na hipótese de instrução formal, ou apenas perante o Ministério Público
na hipótese de uma instrução sumária. Com a reforma do novo código de processo
penal de 1989, extinguiu-se essa fase de instrução e criou-se a fase da investigação
preliminar (indagini preliminari) que é conduzida diretamente pelo Ministério Público,
com a intervenção do juiz para as investigações apenas nas situações em que for
necessário (giudice per le indagini preliminari). Esse juiz não possui funções ativas
de investigação, mas possui o dever de prover os requerimentos feitos pelo Ministério
Público, parte privada, vítima e investigado.

Deste modo, a atual legislação, a persecução penal italiana, como regra, é
composta por duas distintas fases – as indagini preliminari (artigos 326 a 415 do
CPP) e o dibattimento (artigos 465 a 525 do CPP) –, havendo, entre elas, a udienza
preliminare (artigos 416 a 433 do CPP).

Nessa fase preliminar, em que, de regra, vigora o segredo dos atos de investi-
gação (artigo 329 do CPP), ao Ministério Público são conferidos os mesmos poderes
coercitivos do juiz (artigo 378 do CPP), sendo-lhe permitida uma atuação ostensiva,
inclusive com a possibilidade de interrogar o suspeito (artigo 363 do CPP).

Não há, na sistemática do processo penal italiano, juiz de instrução, que é visto
como uma violação ao sistema acusatório por ter poderes de iniciativa de investigação
e de decisão sobre a restrição de direitos. Ao contrário, há apenas o giudice per le
indagini preliminari, um juiz que acompanha as investigações apenas para decidir sobre
a restrição de alguns direitos fundamentais.10

Ressalte-se ainda que no sistema processual italiano, os integrantes do Mi-
nistério Público são integrantes da magistratura, especializada quanto à atividade
de promover obrigatoriamente a ação penal (artigos 107.4 e artigo 112 da Constitui-
ção Italiana). Assim, há um concurso de deleção idêntico para uma única carreira,
sendo possível que um membro da magistratura requerente decida posteriormente ser
removido para a magistratura judicante ou vice-versa.11

Portanto, há uma série de medidas leves restritivas de direitos fundamentais
que podem ser autorizadas diretamente pelo Ministério Público à Polícia, tais quais a
realização de buscas domiciliárias, apreensão de correspondência, homologação de

10 ÁVILA, Thiago André Pierobom de. Investigação criminal: o controle externo de direção mediata pelo
ministério público. Curitiba: Juruá, 2006. p. 41

11 PAES, José Eduardo Sabo. O Ministério Público na construção do Estado de Direito. Brasília:
Brasilia Jurídica, 2003. p. 132
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apreensão de bens e outras.

No âmbito da gestão probatória, existem princípios diretores relativos à imedia-
tidade de contato do juiz com a prova, que se dá em audiência e com a participação
das partes, sob a égide de severas regras que limitam a possibilidade de elementos
de informação contidos nas investigações preliminares serem transportados para o
processo (e portanto, para a cognição do juiz), sistema este denominado de “autos
duplos (doppio fascicolo)”.

Encerradas as investigações, o Ministério Público deve formalizar a acusação,
postulando seja proferida a decisão de rinvio a giudizio – admissibilidade da acusa-
ção – com a finalidade de dar início à ação penal (artigo 405 do CPP), ou, no caso
de verificar ser infundada a notícia-crime, deve requerer o seu arquivamento (artigo
408 do CPP). Com essa manifestação do Ministério Público, qualquer que seja seu
requerimento, encerram-se as indagini preliminari (artigo 405 do CPP), e passa-se à
udienza preliminare.

Nessa audiência, sempre conduzida pelo juiz das indagini preliminari, pode o
magistrado determinar o prosseguimento desta (artigo 421, bis, do CPP), ou proferir
decisão de arquivamento ou de admissibilidade da acusação (artigo 424 do CPP),
a denominada decisão de rinvio a giudizio, formando-se neste caso fascicolo per il
dibattimento, circunstância na qual encaminham-se os autos ao juízo competente
para a fase de debates, ou fase processual propriamente dita, na qual o julgamento
obedecerá aos princípios do contraditório, da igualdade de tratamento das partes e da
oralidade, dentre outros.

Em duas sentenças paradigmáticas, pouco tempo após a entrada em vigor do
atual Código de Processo Penal, a Corte Constitucional italiana deu o tom do entendi-
mento que, a partir de então, passaria a ser confirmado em inúmeras outras decisões.
Questionada sobre a possível incompatibilidade do juiz das indagini preliminari, que
havia indeferido pedido de arquivamento da notícia-crime formulado pelo Ministério Pú-
blico, para depois decidir sobre o mérito da acusação, afirmou o Tribunal Constitucional,
na Sentença 496/1990, que o regime de incompatibilidade tem por fundamento evitar
que a avaliação de mérito do juiz possa ser, ou parecer que tenha sido, condicionada
pelo desenvolvimento de determinadas atividades nas precedentes fases do procedi-
mento. Com base nessas considerações, disse a Corte, referindo-se ao caso sub judice,
que, ao rejeitar o pedido de arquivamento e determinar a formalização da acusação
penal, o juiz está realizando uma valoração não apenas formal, mas efetivamente
substancial dos resultados da investigação preliminar, e indicando estar convencido
da subsistência das condições necessárias para submeter o suspeito a julgamento.
Uma tal avaliação, que em nada difere daquela que, durante o julgamento, esse mesmo
juiz teria de realizar para condenar ou absolver o acusado, permite colocar em dúvida
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a sua imparcialidade, motivo pelo qual restou declarada a inconstitucionalidade por
omissão do artigo 34, §2º, do Código de Processo Penal, na parte em que não prevê a
incompatibilidade do juiz que indefere pedido de arquivamento para, depois, julgar o
mérito da acusação penal.12

Na segunda oportunidade de se manifestar sobre a questão da incompatibi-
lidade do exercício de funções processuais, a Corte Constitucional decidiu caso em que
o Ministério Público havia formulado requerimento de adoção do giudizio immediato,
tendo o juiz acatado o requerimento e dado início ao julgamento. Considerando que o
julgamento imediato pressupõe serem suficientemente evidentes as provas colhidas na
investigação criminal, entendeu o tribunal italiano que o fato de o magistrado acatar o
pedido da acusação significa ter ele se convencido da evidência da responsabilidade
do imputado, de modo que a sua participação no julgamento violaria as garantias da
imparcialidade e da in- dependência, as quais exigem que o julgador esteja absoluta-
mente livre de convencimentos adquiridos anteriormente, ainda que fora do processo.
13

Com base nesses dois julgamentos, então, assentou-se na Corte Constitu-
cional italiana a importância de se garantir, como consequência do denominado justo
processo, que o magistrado competente para o julgamento da acusação apresente-se
em condições de exercer sua função jurisdicional livre de quaisquer pré-conceitos.

3.4 O modelo francês

O Código de Processo Penal francês, datado de 1958, conserva em grande
parte a sistemática processual inaugurada pelo Code de 1808, mantendo naquele
sistema a clássica figura do Juiz de Instrução - juge d’instruction - existente desde o
Código Napoleônico de 1808 e símbolo da repressão criminal naquele país.14

A persecução penal no sistema francês é dividida em três fases: a instrução
preliminar, a instrução penal e o julgamento.15

A instrução preliminar – instruction préparatoire – é realizada pelo juge d’instruction,
magistrado eleito previamente entre os juízes do tribunal julgador e nomeado previa-
mente por indicação dos magistrados16, a quem corresponde, nos termos do artigo
81 do Código de Processo Penal francês a tarefa, pessoalmente ou por meio de um

12 Sentença 496/1990, publicada em 31.10.1990. Disponível em: http://www.cortecostituzionale.it/.
13 Sentença 401/1991, publicada em 20.11.1991. Disponível em: http://www.cortecostituzionale.it/.
14 CHOUKR, Fauzi Hassan. Garantias constitucionais na investigação criminal. São Paulo: Revista

dos Tribunais, 1995. p. 38
15 DERVIEUX, Valérie. O sistema francês. In: DELMAS-MARTY, Mireille. (Org.). Processos Penais da

Europa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 177
16 Article 50 - Le juge d’instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est nommé dans les formes prévues

pour la nomination des magistrats du siège.
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oficial de polícia, de averiguar e comprovar o fato e a participação do sujeito passivo,
recolhendo todas as informações que considere relevantes para a manifestação da
verdade17, ao passo que o Membro do Ministério Público - procureur de la République,
tem o papel de requisitar as diligências que julgar necessárias para melhor exercer a
ação penal.18 19

Valérie Dervieux explica que o juge d’instruction no vigente sistema processual
francês atua tanto como investigador quanto como magistrado:

Como investigador ele está encarregado de recolher as provas da infração,
de elucidar a autoria e formalizar os autos. Como juiz, ele pode requisitar
o emprego da força pública e decide sobre a realização de exames, mas,
eventualmente, da colocação de pessoa investigada em detenção provisória
ou sob o controle judiciário. Uma vez que os autos estejam formalizados, ele
determina as imputações e decide, à vista dos requerimentos do Ministério
Público, seja pelo encaminhamento da pessoa a jurisdição de julgamento, seja
pela decisão de não processar.(SILVA, 2012 apud DERVIEUX, 2005, p. 48)

Essa instrução preliminar caracteriza-se por ser secreta e escrita, tendo no
entanto o sujeito passivo direito à assistência de advogado desde a sua imputação e
durante toda a fase pré-processual.

No que tange aos delitos de menor gravidade, introduziu o Código de Processo
Penal francês de 1958 uma nova modalidade de instrução preliminar, a l’enquête
préliminaire, cujas investigações são realizadas diretamente pela polícia judiciária sob
o controle do Ministério Público.20 21

Por fim, cabe ressaltar a criação pela Lei 200-516 de junho de 2000 de um
magistrado responsável pela liberdade e detenção do sujeito passivo na fase preliminar
da persecução penal francesa, o juge des libertés et de la détention, competente para
determinar a custódia do investigado, dividindo portanto com o juge d’instruction o
controle judiciário da investigação penal.22 23

17 Article 81 - Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge
utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.

18 Article 82 - Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif,
le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à
la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut également demander à
assister à l’accomplissement des actes qu’il requiert.

19 LOPES JÚNIOR, Aury. Sistemas de investigação preliminar no processo penal. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2000. p. 369

20 Article 75 - Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire
désignés à l’article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la
République, soit d’office. Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.

21 LOPES JÚNIOR, Aury. Sistemas de investigação preliminar no processo penal. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2000. p. 366

22 DERVIEUX, Valérie. O sistema francês. In: Processo Penais da Europa. Mireille Delmas-Marty (Org.) Rio
de Janeiro: Lumen Juris. 2005, p. 164. Tradução Fauzi Hassan Choukr.

23 DERVIEUX, Valérie. O sistema francês. In: DELMAS-MARTY, Mireille. (Org.). Processos Penais da
Europa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 164
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Por fim, a ação penal propriamente dita, orientada pelos princípios da oportuni-
dade e oficialidade, resta a cargo do Ministério Público francês.

3.5 O modelo português

O vigente processo penal em Portugal foi inaugurado como o Código de Pro-
cesso Penal de 1987, de matriz nitidamente acusatória, uma vez que introduz a separa-
ção das funções entre o Ministério Público, o Juiz de Instrução e o Juiz do Julgamento
no decurso de toda persecução penal.24

A tramitação do Inquérito Policial é triangular, sendo ele encaminhado ao Juiz
de Instrução, que autua o procedimento e o encaminha ao Ministério Público.

A direção do inquérito fica a cargo do Ministério Público, que ao receber os
autos, poderá decidir pelo arquivamento, oferecimento da denúncia ou requisição de
novas diligências.25

Compete ao Juiz da Instrução, nos termos do artigo 17 do Código de Processo
Penal português, “proceder à instrução, decidir quanto à pronúncia e exercer todas
as funções jurisdicionais até a remessa do processo para julgamento”, estando ainda
este magistrado, conforme o artigo 4026 da referida legislação, impedido de julgar o
processo.

Registre-se que o entendimento majoritário é o de que o Juiz de Instrução
não pode participar ativamente da fase de investigação, determinando diligências
de ofício, pois isso significaria o esvaziamento de sua imparcialidade. Sua atuação
decisiva está na apreciação das medidas restritivas de direitos fundamentais, como a
decretação da prisão preventiva, busca domiciliária, interceptações telefônicas e quebra
de sigilo bancário, fiscal e telefônico, as medidas investigativas mais intrusivas típicas da
criminalidade organizada, como a concessão de colaboração premiada, interceptação
ambiental, fiscalização a posteriori da ação controlada e infiltração policial, ou ainda as
intervenções corporais legalmente qualificadas.27

Findo o inquérito e formulada a acusação pelo Ministério Público, poderá ser
iniciada a fase de Instrução, procedimento não obrigatório conduzido pelo Juiz da
Instrução à requerimento do acusado ou do assistente da acusação, que visa nos
termos do artigo 286 do Código de Processo Penal português “à comprovação judicial
da decisão de deduzir acusação ou de arquivar o inquérito, em ordem a submeter ou

24 LOPES JÚNIOR, Aury. Sistemas de investigação preliminar no processo penal. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2000. p. 392

25 Art. 53 - Compete ao Ministério Público, no processo penal, colaborar com o tribunal na
26 Artigo 40.º Impedimento por participação em processo - Nenhum juiz pode intervir em
27 ÁVILA, Thiago André Pierobom de. Investigação criminal: o controle externo de direção mediata pelo

ministério público. Curitiba: Juruá, 2006. p. 32 - 33
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não a causa a julgamento”, de modo que nesta fase todas as provas serão produzidas
em juízo, ressalvadas as delegações realizadas conforme o artigo 290 do referido
diploma.28

Posteriormente à instrução, ou não tendo esta sido requerida, tem-se início, nos
termos do artigo 298 do Código de Processo português, o debate instrutório, também
conduzido pelo Juiz da Instrução, o qual “visa permitir uma discussão perante o juiz, por
forma oral e contraditória, sobre se, do decurso do inquérito e da instrução, resultam
indícios de facto e elementos de direito suficientes para justificar a submissão do
arguido a julgamento.”

Ao fim do debate instrutório, o Juiz da Instrução decidirá quanto à submissão do
arguido ao julgamento pelo Tribunal, proferindo, nos termos do 30729 e 30830 do Código
de Processo Penal português, despacho de pronúncia, na qual o processo seguirá para
julgamento pelo Tribunal, ou de não pronúncia.

3.6 O modelo chileno

Como se sabe, o Estado do Chile sofreu um golpe de Estado em 1973, quando
era vigente a Constituição de 1925, estabelecendo-se uma Junta Militar encabeçada
pelo general Augusto Pinochet, e cujo regime durou 16 anos nos quais foram tanto
suspensas todas as garantias individuais quanto foi outorgada a Constituição de 1980,
voltada principalmente para a garantia da supremacia do Estado e da Segurança
Nacional.

Essa Constituição passou por diversas alterações, principalmente após a queda
do regime militar em 1988, tendo sua maior alteração se operado em 2005, na presi-
dência de Ricardo Lagos, tendo então se tornado uma efetiva Carta garantista.

Doutro turno, foi em 12 de agosto de 2000 sancionado o vigente Código de
Processual Penal chileno, cujas alterações mais relevantes no sistema processual penal
naquele país foram a substituição do sistema inquisitivo para o acusatório, a criação
do Ministério Público, encarregado de conduzir a investigação e oferecer a acusação,

28 Art. 290 - 1 - O juiz pratica todos os atos necessários à realização das finalidades referidas no n.º 1 do
artigo 286.º 2 - O juiz pode, todavia, conferir a órgãos de polícia criminal o encargo de procederem a
quaisquer diligências e investigações relativas à instrução, salvo tratando-se do interrogatório do arguido,
da inquirição de testemunhas, de atos que por lei sejam cometidos em exclusivo à competência do juiz e,
nomeadamente, os referidos no n.º 1 do artigo 268.º e no n.º 2 do artigo 270.º

29 Art. 307 - Encerrado o debate instrutório, o juiz profere despacho de pronúncia ou de não pronúncia,
que é logo ditado para a ata, considerando-se notificado aos presentes, podendo fundamentar por
remissão para as razões de facto e de direito enunciadas na acusação ou no requerimento de abertura
da instrução.

30 Art. 308 - Se, até ao encerramento da instrução, tiverem sido recolhidos indícios suficientes de se terem
verificado os pressupostos de que depende a aplicação ao arguido de uma pena ou de uma medida de
segurança, o juiz, por despacho, pronuncia o arguido pelos factos respetivos; caso contrário, profere
despacho de não pronúncia.
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bem como a criação da figura do Juiz das Garantias, responsável pela proteção das
garantias do investigado.

Esse Código de Processo Penal, baseado no Código de Processo Penal Modelo
para a Ibero-América, prevê três diferentes fases da persecução penal: a investigação,
a preparação para o Juízo Oral e o Juízo Oral propriamente dito.

A investigação é conduzida exclusivamente pelo Ministério Público, auxiliado
pela polícia e outros órgãos especializados, contando ainda com a participação da
vítima e do investigado, os quais possuem amplo acesso à investigação, com o fim de
elucidar a materialidade e autoria do delito, bem como angariar provas suficientes para
o oferecimento da ação penal.31

No âmbito da investigação penal, compete ao Juiz das Garantias - juez de garan-
tia - deliberar e autorizar todas as medidas possam restringir os direitos fundamentais
do sujeito passivo, podendo ainda este magistrado impor prazo para o término das
investigações.32 33

Registre-se por oportuno que os atos realizados na fase de investigação não
possuem caráter de provas, prevendo expressamente o Código de Processo Penal
chileno que somente serão consideradas provas aquelas produzidas na fase do Juízo
Oral.34

Finda a investigação, inicia-se a com a formalização da acusação pelo Ministério
Público a fase de preparação do Juízo Oral, presidida pelo juez de garantia, na qual
deve o órgão acusatório indicar todos os meios de prova que pretende produzir na fase
de Juízo Oral35, bem como pode o acusado apresentar sua defesa e também assinalar

31 Articulo 3º - Exclusividad de la investigación penal. El ministerio público dirigirá en forma exclusiva la
investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinaren la participación punible y los
que acreditaren la inocencia del imputado, en la forma prevista por la Constitución y la ley.

32 Artículo 70 .- Juez de garantía competente. El juez de garantía llamado por la ley a conocer las gestiones
a que de lugar el respectivo procedimiento se pronunciará sobre las autorizaciones judiciales previas
que solicitare el ministerio público para realizar actuaciones que privaren, restringieren o perturbaren el
ejercicio de derechos asegurados por la Constitución.

33 Artículo 186.- Control judicial anterior a la formalización de la investigación. Cualquier persona que se
considerare afectada por una investigación que no se hubiere formalizado judicialmente, podrá pedir al
juez de garantía que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que fueren objeto de ella. También
podrá el juez fijarle un plazo para que formalice la investigación.

34 Artículo 296.- Oportunidad para la recepción de la prueba. La prueba que hubiere de servir de base a
la sentencia deberá rendirse durante la audiencia del juicio oral, salvas las excepciones expresamente
previstas en la ley. En estos últimos casos, la prueba deberá ser incorporada en la forma establecida en
el Párrafo 9º de este Título.

35 Artículo 259.- Contenido de la acusación. La acusación deberá contener en forma clara y precisa: a)
La individualización de el o los acusados y de su defensor; b) La relación circunstanciada de el o los
hechos atribuidos y de su calificación jurídica; c) La relación de las circunstancias modificatorias de la
responsabilidad penal que concurrieren, aun subsidiariamente de la petición principal; d) La participación
que se atribuyere al acusado; e) La expresión de los preceptos legales aplicables; f) El señalamiento de
los medios de prueba de que el ministerio público pensare valerse en el juicio; g) La pena cuya aplicación
se solicitare, y h) En su caso, la solicitud de que se proceda de acuerdo al procedimiento abreviado
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meios prova que lhe aproveite.36

Na audiência de preparação do Juízo Oral será realizado um debate acerca
das provas oferecidas pelas partes, devendo o juez de garantia excluir do Juízo Oral
aquelas que forem consideradas impertinentes ou ilícitas. As demais provas serão
admitidas pelo juez de garantia, que então lavrará o auto de abertura do Juízo Oral, o
qual será remetido ao respectivo Tribunal competente para o julgamento do processo,
iniciando-se a fase processual do sistema chinelo propriamente dita.37

36 Artículo 263.- Facultades del acusado. Hasta la víspera del inicio de la audiencia de preparación del juicio
oral, por escrito, o al inicio de dicha audiencia, en forma verbal, el acusado podrá: a) Señalar los vicios
formales de que adoleciere el escrito de acusación, requiriendo su corrección; b) Deducir excepciones
de previo y especial pronunciamiento, y c) Exponer los argumentos de defensa que considere necesarios
y señalar los medios de prueba cuyo examen en el juicio oral solicitare, en los mismos términos previstos
en el artículo 259.

37 Artículo 276.- Exclusión de pruebas para el juicio oral. El juez de garantía, luego de examinar las
pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, ordenará
fundadamente que se excluyan de ser rendidas en el juicio oral aquellas que fueren manifiestamente
impertinentes y las que tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios. Del mismo modo, el
juez excluirá las pruebas que provinieren de actuaciones o diligencias que hubieren sido declaradas
nulas y aquellas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. Las demás
pruebas que se hubieren ofrecido serán admitidas por el juez de garantía al dictar el auto de apertura
del juicio oral.
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4 O projeto de Lei 8045/2010 – Novo Código de Processo Penal

A criação de um novo Código de Processo Penal, nos termos do projeto apre-
sentado, é um antigo desejo da comunidade jurídica pátria.

Geraldo Prado, nesse sentido, relembra que “o Brasil resiste como um dos
poucos estados da América do Sul a ter ultrapassado a fase de transição democrática
sem ter editado um novo Código de Processo Penal em seguida à sua constituição”1

Desde modo, foi o projeto de lei 8045/2010 elaborado por uma comissão especi-
ficamente nomeada (integrada por Hamilton Carvalhido (coordenador); Eugênio Pacelli
de Oliveira (relator); Antônio Correa, Antônio Magalhães Gomes Filho, Fabio Augusto
Martins Silveira, Félix Valois Coelho Júnior, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, San-
dro Torres Avelar e Tito Souza do Amaral) com a finalidade de reformar o Código de
Processo Penal na sua íntegra a fim de adequar a legislação processual penal pátria
aos padrões democráticos e ao sistema acusatório estabelecido pela Constituição
Federal de 1988.2

A exposição de motivos do Anteprojeto do Novo Código de Processo Penal
deixa claro seu objetivo:

[. . . ], há, no processo penal brasileiro, uma convergência quase absoluta: a
necessidade de elaboração de um novo Código, sobretudo a partir da ordem
constitucional da Carta da República de 1988. E sobram razões: históricas,
quanto às determinações e condicionamentos materiais de cada época; teóri-
cas, no que se refere à estruturação principiológica da legislação codificada; e
práticas, já em atenção aos proveitos esperados de toda intervenção estatal.
O Código de Processo Penal atualmente em vigor – Decreto-lei nº 3.689, de
03 de outubro de 1941 -, em todas essas perspectivas, encontra-se definitiva-
mente superado. A incompatibilidade entre os modelos do citado Decreto-lei
nº 3.689, de 1941, e da Constituição de 1988 é manifesta e inquestionável.
E essencial. A configuração política do Brasil de 1940 apontava direção to-
talmente oposta ao cenário das liberdades públicas abrigadas no atual texto
constitucional.

O objetivo claro do novo Código de Processo Penal é portanto se desvincular
do modelo adotado pelo Código de 1941, e promover portanto, uma processo penal
nos moldes adotados pela Constituição Federal de 1988.

O projeto de Novo Código de Processo Penal é portanto, repleto de inovações no
cenário do processo penal pátrio, tendo, dentre suas novidades, explicitamente optado
pelo modelo acusatório, vedado a atividade instrutória do magistrado, e, sobretudo,

1 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório. A conformidade constitucional das leis processuais penais.
3ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 145

2 SILVEIRA, Fabiano Augusto Martins. O juiz das garantias entre os caminhos da reforma do Código
de Processo Penal. In: BONATO, Gilson. (Org.). Processo Penal, Constituição e Crítica: Estudos em
homenagem ao prof. dr. jacinto nelson de miranda coutinho. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 250
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com o fim de consolidar a garantia da imparcialidade da jurisdição, previsto a criação
do juiz das garantias, instituto objeto deste trabalho.

4.1 A figura do juiz das garantias prevista no Projeto de Lei 8045/2010 - Novo
Código de Processo Penal

Dentre as modificações trazidas pelo Projeto do Novo Código de Processo Penal
está a figura do juiz das garantias.

O juiz das garantias seria, nos termos do Projeto do Novo Código de Pro-
cesso Penal, um órgão jurisdicional com competência exclusiva para atuação na fase
pré-processual, com a função de garantir a observância dos direitos e garantias do
investigado no inquérito policial.

Assim define a Exposição de Motivos do anteprojeto:

Para a consolidação de um modelo orientado pelo princípio acusatório, a
instituição de um juiz de garantias, ou, na terminologia escolhida, de um juiz
das garantias, era de rigor. Impende salientar que o anteprojeto não se limitou
a estabelecer um juiz de inquéritos, mero gestor da tramitação de inquéritos
policiais. Foi, no ponto, muito além. O juiz das garantias será o responsável
pelo exercício das funções jurisdicionais alusivas à tutela imediata e direta das
inviolabilidades pessoais. A proteção da intimidade, da privacidade e da honra,
assentada no texto constitucional, exige cuidadoso exame acerca da neces-
sidade de medida cautelar autorizativa do tangenciamento de tais direitos
individuais. O deslocamento de um órgão da jurisdição com função exclusiva
de execução dessa missão atende à duas estratégias bem definidas, a saber:
a) a otimização da atuação jurisdicional criminal, inerente à especialização na
matéria e ao gerenciamento do respectivo processo operacional; e b) manter
o distanciamento do juiz do processo, responsável pela decisão de mérito,
em relação aos elementos de convicção produzidos e dirigidos ao órgão da
acusação.

Diferentemente da sistemática adotada pelo vigente Código de Processo Penal,
no qual, devido à regra de prevenção prevista nos artigo 75 e 83 do referido diploma, é
competente para julgar o processo e proferir a sentença o juiz que tomou conhecimento
dos fatos na fase de investigação; no modelo adotado pelo Novo Código, com a figura
do Juiz das Garantias, o juiz que tenha atuado na fase pré-processual ficará conduzir a
processo ou julgar seu mérito.

O destaque da introdução da figura do Juiz das Garantias está na separação
da persecução penal duas fases distintas, e na respectiva divisão de funções dos
magistrados atuantes em cada um destes momentos, o primeiro com a atribuição de
acompanhar a investigação penal, zelando pela integridade e respeitos dos direitos do
acusado, e atuando, quando necessária a intervenção judicial na fase pré-processual;
e o segundo, com a posterior atribuição de instruir e julgar o processo.
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Ou seja, qualquer matéria que exija uma necessária atuação jurisdicional na fase
de investigação, diligências que interfiram na esfera de direitos do investigado e medidas
cautelares, seria de competência do juiz das garantias. Proposta a ação penal, seriam
os autos redistribuídos ao juiz de instrução, que examinará tanto a admissibilidade da
acusação, quanto as questões pendentes e manutenção das cautelares em curso.

Essa separação proposta pela implementação da figura do juiz das garantias
tem como finalidade justamente a proteção à imparcialidade do juiz da causa, evitando
justamente sua contaminação de sua imparcialidade tanto objetiva, quanto subjetiva,
por uma eventual atuação no curso da investigação penal.

4.2 A preservação da imparcialidade do magistrado do processo

A grande finalidade dos redatores do novo código de processo penal ao criarem
a figurado do juiz das garantias foi maximizar o princípio da imparcialidade do juiz,
impedindo sua contaminação pelas provas produzidas na fase pré-processual da
persecução penal. Note-se a própria exposição de motivos do projeto:

É criada a figura do juiz das garantias, que participará apenas da fase da
investigação. Cabe a esse juiz, de acordo com o projeto, controlar a legali-
dade da investigação criminal e tutelar as garantias fundamentais do cidadão
submetido a inquérito. Entre outras atribuições, o juiz das garantias tem as
de receber a comunicação imediata da prisão, cuidar para que os direitos do
preso sejam respeitados, decidir sobre o pedido de prisão provisória ou de
outra medida cautelar e também sobre os pedidos de interceptação telefônica,
quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônica e busca e apreensão domiciliar.
Assim há a previsão de dois juízes: o responsável pela legalidade da investi-
gação das infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e o que
faz o julgamento e define a sentença a ser aplicada ao réu. (. . . )

Depois de oferecida a denúncia contra o acusado na Justiça, o juiz das
garantias cede seu lugar ao juiz do processo propriamente dito (art. 15 a 18).
A figura do juiz das garantias contribuí, assim, para dar maior imparcialidade às
decisões do juiz da causa, que está livre e desobrigado em relação à validade
das provas obtidas na fase do inquérito, não tendo compromisso direto com o
modo de proceder da investigação.

Sobre esse tema, esclarecedoras são as palavras de Mauro Fonseca Andrade,
membro da comissão redatora no novo Código de Processo Penal:

A proposição do juiz das garantias é o resultado de uma recente aspiração
da doutrina nacional, que busca uma revisão da atuação do juiz na fase de
investigação e, por decorrência, também do instituto da prevenção. Em termos
simples, a proposta está voltada ao redimensionamento da atividade judicial
ao longo da persecução penal primária, pois teria o magistrado competência
para atuar como garantidor dos direitos fundamentais do investigados. Em
vista disso, a atuação na fase de investigação passaria a ser entendida como
um critério de exclusão desse mesmo juiz em relação à futura fase processual,
ao invés de ser entendido como um critério de atração, que é o que leva à
existência do instituto da prevenção. Como fundamento para essa proposição,
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afirma-se que “em nenhum momento esse juiz da fase pré-processual poderá
ser o mesmo que irá instruir e julgar o processo”, pois o “Juiz prevento é juiz
contaminado”, e que “Essa é a lição de mais de 20 anos de jurisprudência do
Tribunal Europeu de Direitos Humanos”.3

O Juiz das Garantias se apresenta portanto como elemento intrínseco ao sistema
acusatório, representando portanto, a virada fundamental para a observância do modelo
processual e principiológico adotado pela Constituição Federal de 1988, sob a nova
legislação processual prevista no Novo Código de Processo Penal.4

Segundo André Machado Maya:

a importância do juiz das garantias, reside na separação da persecução
penal em dois distintos e inconfundíveis momentos, com a atribuição da
atividade de instruir e julgar o processo a um magistrado diferente daquele
que acompanhou a investigação penal e a colheita dos elementos indiciários
orientados a embasar a denúncia do Ministério Público. Com isso, preserva-se
a imparcialidade do juiz competente para o julgamento do mérito da ação
penal, evitando a sua contaminação subjetiva inerente à fase pré-processual,
e otimiza-se a garantia do contraditório, viabilizando que o magistrado julgador
tome contato com a prova e, portanto, forme a sua convicção, apenas durante
a instrução criminal5

O juiz das garantias consolida portanto um modelo processual focado no princi-
pio acusatório, otimizando tanto a proteção das garantias da intimidade, privacidade
e honra do investigado no inquérito policial, quanto do devido processo legal, ampla
defesa e contraditório na fase processual da persecução penal.

Doutro turno, cumpre salientar que com a figura do Juiz das Garantias, poderá o
magistrado atuar de forma otimizada na fase pré-processual, porquanto estará tanto
especializado no exame das medidas e diligências à ele requeridas, bem como se
verá afastado da decisão de mérito, haja vista que os elementos de convicção obtidos
com a execução de medidas deferidas pelo juiz das garantias serão dirigidas ao
exclusivamente órgão acusatório, o qual ajuizará eventual ação penal perante outro
magistrado alheio à fase investigatória.

Deste modo, é garantido ao juiz atuante na fase processual uma maior liber-
dade de valoração dos elementos probatórios produzidos no descurso do inquérito
polícial, bem como evita-se eventual vinculação psicológica do magistrado que esteja
comprometido com um conhecimento prévio sobre os fatos da investigação.

3 ANDRADE, Mauro Fonseca. O sistema acusatório proposto no projeto de novo codex penal adjetivo.
Revista de Informação Legislativa, Senado Federal, Brasília, v. 46, n. 183, p. 167 – 188, jul./set. 2009.
Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194939/000871259.pdf?sequence=
3>. Acesso em: 03/11/2018.

4 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Anotações pontuais sobre a reforma global do CPP. Boletim
IBCCrim, IBCCrim, São Paulo, v. 18, p. 16 – 17, ago. 2010.

5 MAYA, André Machado. Outra vez sobre o juiz de garantias: entre o ideal democrático e os empecilhos
de ordem estrutural. Boletim IBCCrim, IBCCrim, São Paulo, n. 215, Out. 2010. p. 1 - 2

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194939/000871259.pdf?sequence=3
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194939/000871259.pdf?sequence=3
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Nas palavras de Fabiano Augusto Silveira:

Não tendo emitido juízo sobre a oportunidade e conveniência de diligências
que invadem direitos fundamentais do investigado, tampouco sobre pedidos
cautelares, o magistrado entra no processo sem o peso de ter decidido a favor
ou contra uma das partes. (. . . ) Como suas impressões digitais não foram
deixadas no inquérito, é razoável supor que estará em melhores condições de
avaliar crítica e imparcialmente o trabalho desenvolvido naquela fase.6

O juiz das garantias, portanto, surge no direito processual pátrio com o fim de
garantir a real eficácia da imparcialidade do magistrado, uma vez que com a aplicação
desse juiz garantidos, o juiz que instruir o processo não terá sido contaminado pelas
provas que teria tido contato pessoal na fase investigatória, resguardando portanto
tanto sua imparcialidade subjetiva quanto objetiva.

Nesse sentido, a inserção do juiz das garantias no sistema processual pátrio,
conforme proposto pelo Projeto de Código de Processo Penal, resultará em uma justiça
criminal efetivamente acusatória e imparcial.

4.3 Atribuições do juiz das garantias

O juiz das garantias é, nos moldes do novo Código de Processo Penal, o
responsável pela legalidade da investigação, tendo competência para decidir sobre
todas as questões que, durante a investigação preliminar, incidam sobre os direitos e
garantias individuais do investigado.7

A análise das atribuições do juiz das garantias deve partir, em caráter preliminar,
do disposto no artigo 4º do projeto de Novo Código de Processo Penal:

Art. 4º - O processo penal terá estrutura acusatória, nos limites definidos neste
Código, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e da substituição
da atuação probatória do órgão de acusação.

O juiz das garantias, nos moldes propostos pelo novo Código de Processo
Penal, não atua como juiz investigador, de modo que a presidência do inquérito policial
continua nas mãos da polícia.

Resta vedada portanto, em qualquer hipótese, a intervenção probatória do
magistrado no curso da investigação preliminar ao processo (como a determinação

6 SILVEIRA, Fabiano Augusto Martins. O Código, as cautelares e o juiz das garantias. Revista de
Informação Legislativa, Senado Federal, Brasília, v. 46, n. 183, p. 77 – 93, jul./set. 2009. Disponível em:
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194933/000871250.pdf?sequence=3>. Acesso em:
04/11/2018.

7 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda.; CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. O novo
processo penal à luz da Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 27

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194933/000871250.pdf?sequence=3
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de interceptações telefônicas, busca e apreensão ou prisão cautelar) sem que haja
requerimento das partes.

Deste modo, os autos do inquérito não devem ter a intervenção do juiz das
garantias, salvo nas hipóteses em que, à requerimento da autoridade policial ou do
Ministério Público, devam os direitos fundamentais do investigado sofrer restrições

Segundo dispõe o novo Código de Processo Penal, mais especificamente em
seus artigos 15 a 17, as atribuições e regras relativas à competência do Juiz das
Garantias são as seguintes:

Art. 15. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da
investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia
tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe
especialmente:

I – receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso LXII do
art. 5º da Constituição da República;

II – receber o auto da prisão em flagrante, para efeito do disposto no art. 543;

III – zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que
este seja conduzido a sua presença;

IV – ser informado da abertura de qualquer inquérito policial;

V – decidir sobre o pedido de prisão provisória ou outra medida cautelar;

VI – prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-
las ou revogá-las;

VII – decidir sobre o pedido de produção antecipada de provas consideradas
urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

VIII – prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso,
em atenção às razões apresentadas pela autoridade policial e observado o
disposto no parágrafo único deste artigo;

IX – determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver funda-
mento razoável para sua instauração ou prosseguimento;

X – requisitar documentos, laudos e informações da autoridade policial sobre
o andamento da investigação;

XII – decidir sobre os pedidos de: a) interceptação telefônica ou do fluxo de
comunicações em sistemas de informática e telemática; b) quebra dos sigilos
fiscal, bancário e telefônico; c) busca e apreensão domiciliar; d) outros meios
de obtenção da prova que restrinjam direitos fundamentais do investigado.

XIII – julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia;

XIV – outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo.

Parágrafo único. Estando o investigado preso, o juiz das garantias poderá,
mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público,
prorrogar a duração do inquérito por período único de 10 (dez) dias, após o
que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será revogada”.

“Art. 16. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações
penais, exceto as de menor potencial ofensivo e cessa com a propositura da
ação penal.

§1º Proposta a ação penal, as questões pendentes serão decididas pelo juiz
do processo.
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§2º As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz do
processo, que, após o oferecimento da denúncia, poderá reexaminar a neces-
sidade das medidas cautelares em curso.

§3º Os autos que compõem as matérias submetidas à apreciação do juiz das
garantias serão juntados aos autos do processo

Art. 17. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído
nas competências do artigo 14 ficará impedido de funcionar no processo,
observado o disposto no artigo 748.

Como se observa da leitura, o novo código de processo penal atribui ao juiz das
garantias a responsabilidade de zelar “pelo controle da legalidade da legalidade da
investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha
sido reservada à autorização do Poder Judiciário (. . . )”.

Incube portanto ao Juiz das Garantias, na condição de fiscalizador das atividades
inquisitivas da Polícia Judiciária, apreciar todas aquela diligências investigatórias que
cerceiem as garantias individuais do investigado, cerceando-as, quando ausente justa
causa que justifique o procedimento, ou as autorizando, quando presentes os requisitos
legais.

Da leitura do artigo 15 do novo Código de Processo Penal, verifica-se que
optaram os redatores do projeto por adotar um rol exemplificativo das competências
legais do juiz das garantias, inserindo inclusive no referido dispositivo legal a cláusula
de abertura do inciso XIV (“outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput
deste artigo”), de modo que toda matéria ou diligência que esteja sujeita à reserva do
judiciário na fase pré-processual da persecução penal será da competência dos juiz
das garantias.

A investigação de todas as infrações penais, ressalvada a exceção prevista no
caput do artigo 16 em relação àquelas de menor potencial ofensivo, é de competência
do Juiz das Garantias, para o qual serão destinados todos os pedidos de diligências e
medidas cautelares, bem como de eventual pedido de arquivamento ou habeas corpus,
formulados na fase pré-processual, até o limiar do ajuizamento da ação penal.

No âmbito dos tribunais, nas ações penais originárias, as funções do juiz das
garantias serão, nos termos do artigo 314, I, do novo Código de Processo Penal,
exercidas por um membro do tribunal, que ficará, em consonância com a ratio do novo
códex, impedido de atuar como relator no julgamento do processo. 8

Uma vez proposta a ação penal, exaure-se a competência do juiz das garantias,
de modo que competência para a apreciação do recebimento da denúncia ou queixa-
crime e das questões pendentes de decisão será do juiz do processo, o qual não é

8 Art. 314. Nas ações penais de competência originária, o procedimento nos tribunais obedecerá às
disposições gerais previstas neste Código e no respectivo regimento interno, e, especialmente, o
seguinte: I – as funções do juiz das garantias serão exercidas por um membro do tribunal, escolhido na
forma regimental, que ficará impedido de atuar no processo como relator.
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vinculado pelas decisões proferidas na fase anterior, podendo, inclusive, reexaminar a
necessidade das medidas cautelares em curso.

Por fim, prevê o artigo 17 do Novo Código de Processo Penal a, por Fabiano
Silveira denominada, “regra de ouro do novo código”, sustentáculo de toda a nova
sistemática de separação entre o magistrado atuante no inquérito e aquele responsável
pelo julgamento do processo, o qual modifica o instituto da prevenção de um critério
de atração da competência, para uma expressa condição negativa ou de exclusão de
competência. 9

Como visto, a atuação do juiz das garantias é bem delineada pelo projeto do novo
Código de Processo Penal, atuando apenas nas fases de investigação que antecedem
a instauração do processo, com o fim de zelar pela proteção dos direitos fundamentais
do investigado, bem como de garantir a imparcialidade, através da separação das
funções, do respectivo magistrado responsável pelo julgamento do processo.

Nada obstante, necessário é se ressaltar que inúmeras são as críticas, muitas
com sólidos fundamentos, realizadas por diversas parcelas da comunidade jurídica
pátria à esta novel figura e cuja análise é necessária para um aprofundado estudo do
modelo processual adotado pelo novo código.

4.4 Críticas ao projeto

Cediço é que a regra de impedimento que impõe a separação das funções entre
os juízes, criando portanto a figura do Juiz das Garantias no processo penal, ainda que
já consolidada no direito comparado, representa uma inovação na cultura jurídica pátria
bem como um passo na direção de um sistema efetivamente acusatório e um processo
penal imparcial.

Nada obstante, cabe salientar que a sistemática adotada pelo novo Código de
Processo Penal não é imune à críticas, as quais partem até mesmo dos apoiadores
do projeto, de modo que faz-se imprescindível a análise das objeções levantadas ao
modelo de Juiz das Garantias adotado pelo novo codex.

4.4.1 Da atuação do juiz do processo no recebimento da denúncia

Um ponto do Novo Código de Processo Penal que tem gerado fundamentadas
críticas à figura do Juiz das Garantias é a estranha atribuição de competência para o
recebimento da denúncia ao magistrado responsável pelo julgamento do processo.

9 SILVEIRA, Fabiano Augusto Martins. O juiz das garantias entre os caminhos da reforma do Código
de Processo Penal. In: BONATO, Gilson. (Org.). Processo Penal, Constituição e Crítica: Estudos em
homenagem ao prof. dr. jacinto nelson de miranda coutinho. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.
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Conforme já explicitado, o artigo 15 do Projeto de Lei 8045/201010, prevê o
exaurimento da competência do Juiz das Garantias com o oferecimento da denúncia
ou queixa crime, de modo que a análise das condições da ação e dos pressupostos
processuais, bem como da existência do fumus comissi delicti, cujo exame se dará
com base nos elementos colhidos na fase pré-processual da persecução penal, será
realizada pelo Juiz do Processo.11

Nada obstante, certo é que tal atribuição ao Juiz do Processo impõe à este
magistrado o exame dos elementos indiciários colhidos no decorrer do inquérito policial,
de modo que tal previsão retira o alheamento que a figura do juiz das garantias pretende
proporcionar ao magistrado da causa e contraria o próprio postulado de imparcialidade
proposto pelo novo Código.12

Abel Fernandes Gomes, nesse sentido, realiza dura crítica no ponto em que o
projeto “atribui ao juiz da sentença a competência para receber a denúncia, quando
então também terá que avaliar em juízo provisório a existência de justa causa para
a ação penal, o que não deixa de lançar luzes na alta probabilidade de que o fato
delituoso existe, é típico e o denunciado é o seu autor”. O autor ainda complementa,
sustentando que:

Mais apropriado, então, ao fundamento exposto pelo Projeto e por seus de-
fensores, seria que o juiz do processo não viesse a ter que decidir sobre
nada, e que o processo lhe fosse entregue, quando muito, apenas para a
realização da audiência de instrução e julgamento, na qual somente as provas
orais seriam produzidas na sua presença, sem que daí para frente nenhuma
outra produção de prova ou diligência viesse a ser apreciada pelo magistrado
encarregado de julgar o mérito, mesmo que a requerimento das partes, só
restando a ele proferir a sentença (. . . )13

Efetivamente, nos moldes da sistemática proposta pelo Novo Código de Pro-
cesso Penal, mais lógico seria que fosse atribuído ao juiz das garantias a competência
para o recebimento da denúncia, encaminhando-se posteriormente os autos ao Juiz do
Processo, preservando-se sua imparcialidade.

10 Art. 15. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor
potencial ofensivo, e cessa com a propositura da ação penal.

11 SILVEIRA, Fabiano Augusto Martins. O Código, as cautelares e o juiz das garantias. Revista de
Informação Legislativa, Senado Federal, Brasília, v. 46, n. 183, p. 77 – 93, jul./set. 2009. Disponível em:
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194933/000871250.pdf?sequence=3>. Acesso em:
04/11/2018. p. 92

12 MAYA, André Machado.; GIACOMOLLI, Nereu José. O juiz de garantias no projeto de reforma do Código
de Processo Penal. In: PRADO, Geraldo. (Org.). Processo penal e garantias: estudos em homenagem
ao professor fauzi hassan choukr. Florianópolis: Empório do Direito, 2016.

13 GOMES, Abel Fernandes. “Juiz das garantias”: inconsistência científica; mera ideologia – como se
só juiz já não fosse garantia. Revista CEJ, Centro de Estudos Judiciários, Brasília, XIV, n. 51, p. 98 –
105, out./dez. 2010. Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/1417/1389>.
Acesso em: 04/11/2018.

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194933/000871250.pdf?sequence=3
http://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/1417/1389
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Registre-se por oportuno a proposta de melhoria do Novo Código de Processo
Penal formulada pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), e encaminhada
ao Congresso Nacional por meio da Emenda Modificativa e aditiva nº 6, a qual confere
nova redação ao artigo 15 do projeto, dispondo que a competência do juiz das garantias
“cessa com o recebimento da denúncia ou queixa”, e justifica as alterações propostas
nos seguintes termos:14

(. . . )para dar mais efetividade à separação das atividades e evitar um pré-
conceito do julgador que atua na fase da investigação preliminar, em relação
à decisão de mérito, é melhor que o juiz das garantias seja, também, o
competente para o recebimento da denúncia ou queixa. Até mesmo porque
ele já teve contato com o material produzido. Assim sendo, o juiz do processo
ficaria isento de qualquer pré-julgamento antes da sentença. Se o recebimento
da denúncia competir ao juiz do processo, ele terá de analisar todos os
elementos de informação do inquérito, com o risco de comprometer sua
imparcialidade objetiva.15

Nada obstante, a redação do projeto aprovada no plenário do Senado Federal e
encaminhada à Câmara dos Deputados limita, nos termos originais do texto apresen-
tado, a atuação do Juiz das Garantias até o oferecimento da denúncia, permanecendo
portanto, em que pesem as críticas apresentadas pela doutrina e sua completa dis-
sonância da sistemática adotada pelo Novo Código de Processo Penal, o Juiz do
Processo como o magistrado competente para o recebimento da ação penal.

4.4.2 Ausência injustificada nos Juizados Especiais

Outra incongruência identificada e criticada pela doutrina na redação do Novo
Código de Processo Penal é a exclusão, prevista no artigo 15 do novo Codex, da
competência do Juiz das Garantias nos casos de infrações de menor potencial ofensivo.
16

Cediço é que as infrações de menor potencial ofensivo, são, nos termos do
artigo 98, I, da Constituição Federal e da Lei 9.099/95, processadas e julgadas, a rigor,
pelos Juizados Especiais Criminais, os quais seguem rito especial, em detrimento do
rito ordinário previsto nos Códigos de Processo.

Nessa sistemática, verificada a prática de determinada infração penal de menor
potencial ofensivo, a autoridade policial lavra um termo circunstanciado, em detri-

14 GARCIA, Alessandra Dias. O juiz das garantias e a investigação criminal. 2014. 199 p. Dissertação
(Faculdade de Direito) — Universidade de São Paulo. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/
disponiveis/2/2137/tde-23092015-092831/es.php>. Acesso em: 05/11/2018. p. 168

15 Disponível em http://www.direitoprocessual.org.br/download.php?f=0c3cc5258512909bc4633cc8b3e23
783. Acesso em 14 de out. 2018

16 Art. 15. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor
potencial ofensivo, e cessa com a propositura da ação penal.

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-23092015-092831/es.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-23092015-092831/es.php
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mento de eventual auto de prisão em flagrante e inquérito policial, característicos da
persecução penal ordinária.17

Acredita-se que é por essa razão que o anteprojeto do Novo Código de Pro-
cesso Penal exclui a competência do Juiz das Garantias nas infrações de menor
potencial ofensivo, uma vez que nos termos circunstanciados não há propriamente uma
investigação criminal, mas apenas a colheita dos fatos ocorridos.

Nada obstante, Mauro Fonseca Andrade afirma que tal exclusão é “totalmente
desarrazoada, atécnica e impensada”, complementando o autor que esta disposição
revela a ausência de coerência em torno da necessidade do juiz das garantias, uma
vez que criaria dois processos penais diferenciados no ordenamento pátrio, um com
a regra de impedimento do magistrado que oficiou na fase pré-judicial e outro sem
qualquer previsão de tal exclusão.18

Relembra ainda o aludido autor de que existem ao menos dois casos no contexto
das infrações de menor potencial ofensivo que implicam na elaboração de auto de prisão
em flagrante: a não assunção do compromisso por parte do infrator de comparecer ao
Juizado Especial e o não encaminhamento do infrator ao referido órgão judicial.19

Efetivamente, não obstante a competência dos Juizados Especiais para pro-
cessar e julgar os crimes de menor potencial ofensivo, existe grave incongruência na
exclusão da competência do Juiz das Garantias na fase pré-processual da persecução
penal de tais delitos, uma vez que tal previsão tanto ignora eventuais exceções à lavra-
tura do termo circunstanciado, quanto fere gravemente o princípio da imparcialidade,
corolário do modelo acusatório expressamente adotado pelo novo Código.

4.4.3 Problemas estruturais nas pequenas comarcas

Outra grande objeção ao instituto do juiz das garantias é de ordem estrutural,
tendo parcela da doutrina resistência em aceitar a inserção de tal figura no direito
processual pátrio frente as dificuldades burocráticas, operacionais e financeiras na
estrutura do Poder Judiciário pátrio.

Argumenta-se que tanto no âmbito federal quanto estadual, o Poder Judiciário
não possuí condições orçamentárias para assegurar ao menos dois juízes em cada
seção judiciária ou comarca do território nacional, uma vez que a intervenção do
magistrado no inquérito policial o impediria de atuar no ambito processual.

Nesta seara, órgãos como a Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público, a Associação dos Juízes Federais e o Conselho Nacional de Justiça se

17 MACHADO, Antônio Alberto. Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 2014. p. 328
18 ANDRADE, Mauro Fonseca. Juiz das Garantias. 1ª. ed. Curitiba: Juruá, 2011. p. 105
19 Ibid., p. 105
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mostraram contrários, por razões operacionais, ao projeto de criação do Juiz das
Garantias, tendo este último afirmado em Nota Técnica nº 10/2010:

o levantamento efetuado pela Corregedoria Nacional de Justiça no sistema
de Justiça Aberta revela que 40% das varas da Justiça Estadual no Brasil
constituem-se de comarca única, com apenas um magistrado encarregado da
jurisdição. Assim, nesses locais, sempre que o único magistrado da comarca
atuar na fase do inquérito, ficará automaticamente impedido de jurisdicionar
no processo, impondo-se o deslocamento de outro magistrado de comarca
distinta. Logo, a adoção de tal regramento acarretará ônus ao já minguado
orçamento da maioria dos judiciários estaduais quanto ao aumento do quadro
de juízes e servidores, limitados que estão pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, bem como no que tange ao gasto com deslocamentos e diárias dos
magistrados que deverão atender outras comarcas. Ademais, diante de tais
dificuldades, com a eventual implementação de tal medida haverá riscos ao
atendimento do princípio da razoável duração do processo, a par de um
perigo iminente de prescrição de muitas ações penais. Também é necessário
anotar que há outros motivos de afastamentos dos magistrados de suas
unidades judiciais, como nos casos de licença, férias, convocações para
Turmas Recursais ou para a composição de Tribunais.20

Efetivamente, tal empecilho para a implantação do Juiz das Garantias existe.
De acordo com Fabiano Augusto Martins, no estado do Amazonas, por exemplo, 41
das 59 comarcas tem apenas um magistrado; em Minas Gerais, das 295 comarcas
existentes no Estado, 185 possuem apenas um juiz; e no Estado do Ceará, do total de
134 comarcas, 57 possuem apenas um magistrado atuante.21

Vale ressaltar que a própria Exposição de Motivos do projeto de Novo Código
de Processo Penal não ignorou tais problemas estruturais e operacionais na introdução
do Juiz das Garantias:

Evidentemente, e como ocorre com qualquer alteração na organização ju-
diciária, os tribunais desempenharão um papel de fundamental importância
na afirmação do juiz das garantias, especialmente no estabelecimento de
regras de substituição nas pequenas comarcas. No entanto, os proveitos
que certamente serão alcançados justificarão plenamente os esforços nessa
direção.

Por esta razão, a comissão redatora do novo Código de Processo Penal fez
inserir no projeto original o disposto no que seria o artigo 678 do novel diploma, que
trataria das escalas de substituição do magistrado:

Art. 678. Nas comarcas onde houver apenas um juiz, as normas de organi-
zação judiciária disciplinarão as formas de substituição, de modo que seja
observada a regra de impedimento do art. 17

20 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA,
21 SILVEIRA, Fabiano Augusto Martins. O juiz das garantias entre os caminhos da reforma do Código

de Processo Penal. In: BONATO, Gilson. (Org.). Processo Penal, Constituição e Crítica: Estudos em
homenagem ao prof. dr. jacinto nelson de miranda coutinho. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 92
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Nada obstante, nem mesmo tal previsão, que segundo Fabiano Augusto Martins
possibilitaria a criação por parte dos estados de um juiz itinerante, atuante em diversas
comarcas dotadas de apenas um magistrado, afastou as críticas baseadas nas barreiras
operacionais e financeiras do juiz das garantias.22

Tais criticam se fundamentam em dois pilares, sendo o primeiro concernente às
grandes distâncias e as dificuldades de acesso entre algumas comarcas, sobretudo na
região Norte, fator que comprometeria a agilidade, celeridade e eficiência na prestação
jurisdicional.23

O segundo ponto reside novamente nas limitações orçamentárias e técnicas
do Tribunais de Justiça para a implementação do Juiz das Garantias, uma vez que
ainda que este atue em caráter regional, haverá tanto a necessidade da criação de
novos cargos para servidores, quanto o dispêndio no deslocamentos destes magistra-
dos, circunstâncias que se traduzirão no aumentos dos gastos públicos por parte do
judiciário.

Nesse sentido, afirma um dos próprios relatores do novo projeto, Mauro Fonseca
de Andrade:

Em suma, o problema não é a falta de juízes, senão a dificuldade/impossibilidade
de acesso a quem irá figurar como juiz das garantias. E o seu resultado é mais
que esperado, que seja, a impunidade decorrente da falta de condições de a
autoridade policial provocar a atuação judicial, seja nos exíguos prazos esta-
belecidos por lei, seja logo após a verificação de urgência nas investigações
sob sua responsabilidade, que justifica os pedidos de ordem cautelar em sede
de apuração.24

Todavia, para os defensores da figura do Juiz das Garantias, tais fundamentos
de ordem prática não podem afastar a introdução deste magistrado no cenário pro-
cessual brasileiro, afirmando Fabiano Martins Augusto que a previsível escassez de
recursos humanos e logísticos do judiciário não deve ser um empecilho para o “salto
de qualidade” que representaria este magistrado no processo penal pátrio.25

22 LUZ, Gustavo de Oliveira da. Juiz das Garantias: ainda na busca do sistema constitucional acusató-
rio. Revista Jus Navigandi, Teresina, v. 16, n. 2960, ago. 2011. Disponível em: <https://jus.com.br/
artigos/19724/juiz-das-garantias-ainda-na-busca-do-sistema-constitucional-acusatorio>. Acesso em:
04/11/2018. p. 92

23 ANDRADE, Mauro Fonseca. O sistema acusatório proposto no projeto de novo codex penal adjetivo.
Revista de Informação Legislativa, Senado Federal, Brasília, v. 46, n. 183, p. 167 – 188, jul./set. 2009.
Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194939/000871259.pdf?sequence=
3>. Acesso em: 03/11/2018.

24 ANDRADE, Mauro Fonseca. O sistema acusatório proposto no projeto de novo codex penal adjetivo.
Revista de Informação Legislativa, Senado Federal, Brasília, v. 46, n. 183, p. 167 – 188, jul./set. 2009.
Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194939/000871259.pdf?sequence=
3>. Acesso em: 03/11/2018.

25 SILVEIRA, Fabiano Augusto Martins. O juiz das garantias entre os caminhos da reforma do Código
de Processo Penal. In: BONATO, Gilson. (Org.). Processo Penal, Constituição e Crítica: Estudos em
homenagem ao prof. dr. jacinto nelson de miranda coutinho. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 92

https://jus.com.br/artigos/19724/juiz-das-garantias-ainda-na-busca-do-sistema-constitucional-acusatorio
https://jus.com.br/artigos/19724/juiz-das-garantias-ainda-na-busca-do-sistema-constitucional-acusatorio
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194939/000871259.pdf?sequence=3
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194939/000871259.pdf?sequence=3
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194939/000871259.pdf?sequence=3
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194939/000871259.pdf?sequence=3
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Acerca de tais empecilhos, merece destaque o comentário de Luiz Flávio Go-
mes:

Claro que alguns tribunais alegarão razões orçamentárias para não se im-
plantar o juiz das garantias, mas quem acha que isso representa um alto
custo é porque ainda não parou para quantificar o prejuízo que vem causando
o sistema atual, que tem dado ensejo a muitos e exorbitantes abusos (que
geram nulidades), sem contar o desprestígio para a própria justiça criminal
(que é posto em relevo pela mídia, influenciando a percepção negativa da
população quanto ao funcionamento da Justiça). Nada disso, evidentemente,
contribuí para o aprimoramento do nosso Estado constitucional e humanista
de direito, fundado na legalidade, constitucionalidade e convencionalidade do
seu ordenamento jurídico.26

Nesse mesmo sentido, leciona André Maya:

O mesmo argumento que ainda hoje é utilizado para justificar a inexistência
de Defensoria Pública em vários estados da Federação, a mesma justificativa
empregada para explicar a superlotação dos estabelecimentos prisionais brasi-
leiros, enfim, a malfadada falta de estrutura, desta feita empregada, por alguns,
para justificar a manutenção de características inquisitoriais do processo penal
brasileiro, bem como manter a legislação processual pátria num vergonhoso
patamar de atraso em relação aos vizinhos sul-americanos. A constatação
de que a significativa maioria das comarcas brasileiras é formada por varas
judiciais únicas, compostas, pois, por apenas um magistrado, não pode servir
de justificativa válida para a não adoção do instituto do juiz das garantias.
Deficiências estruturais não podem funcionar como justificativa para a presta-
ção jurisdicional falha; ao contrário, a sua constatação deveria ser o primeiro
passo de uma caminhada orientada a uma prestação jurisdicional efetiva. A
propósito, se a teoria não avançar, a prática permanecerá indefinidamente
estagnada.27

Diante das críticas apresentadas, foi introduzido no projeto de novo Código de
Processo Penal uma vacacio legis para a introdução do Juiz das Garantias, prevendo o
então artigo 701 do referido diploma que a regra de impedimento prevista no artigo 17
só entraria em vigor no prazo de três anos à partir da publicação da nova legislação,
alargando ainda tal prazo para seis anos nas comarcas em que houvesse apenas um
magistrado.28

Nada obstante, cedendo à pressão da magistratura, a última redação do projeto
de novo Código de Processo Penal já não mais prevê qualquer prazo para a implantação
dos juiz das garantias, dispondo o artigo 748 do projeto:29

26 GOMES, Luiz Flávio. O juiz das garantias projetado pelo novo CPP. São Paulo: [s.n.], 2010. Instituto
de Pesquisa e Cultura Luiz Flávio Gomes. Disponível em: <https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/
121917615/o-juiz-das-garantias-projetado-pelo-novo-cpp>. Acesso em: 04/10/2018.

27 MAYA, André Machado.; GIACOMOLLI, Nereu José. O juiz de garantias no projeto de reforma do Código
de Processo Penal. In: PRADO, Geraldo. (Org.). Processo penal e garantias: estudos em homenagem
ao professor fauzi hassan choukr. Florianópolis: Empório do Direito, 2016. p. 9

28 MORAES, Maurício Zanóide de. Quem tem medo do “juiz das garantias?”. Boletim IBCCrim, IBCCrim,
São Paulo, ago. 2010.

29 ANDRADE, Mauro Fonseca. Juiz das Garantias. 1ª. ed. Curitiba: Juruá, 2011. p. 71

https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121917615/o-juiz-das-garantias-projetado-pelo-novo-cpp
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Art. 748. O impedimento previsto no artigo 16 não se aplicará:

I – às comarcas ou seções judiciárias onde houver apenas 1 (um) juiz, en-
quanto a respectiva lei de organização judiciária não dispuser sobre a criação
de cargo ou forma de substituição.

Deste modo, acabou o projeto por delegar, por tempo indefinido, a instituição do
juiz das garantias à conveniência e arbítrio dos Tribunais de Justiça.

4.4.4 A atuação do Juiz das Garantias nos Tribunais

Por fim, insurge-se parte da doutrina quanto às questões relativas à aplicabili-
dade da figura do Juiz das Garantias no contexto dos tribunais pátrios, tanto no que
tange às regras de prevenção no julgamento de recursos quanto no processamento
das ações penais originárias.

No que tange à primeira objeção, verifica-se que o Novo Código de Processo
Penal não prevê regra de impedimento ao magistrado que atua no segundo grau ou
graus superiores de jurisdição, mesmo após participar de julgamento de recurso sobre
algo concernente à fase de investigação criminal.

Nesse sentido, sustenta Mauro Fonseca Andrade que se o magistrado de
primeiro grau:

Decretar a prisão preventiva do investigado, prevê o projeto que ele não poderá
julgar esse sujeito. Entretanto, se, ainda na fase de investigação, o magistrado
de segundo grau acolher recurso do Ministério Público e decretar a prisão do
investigado, nenhuma mácula é colocada sobre sua imparcialidade. Nesse
sentido, o projeto é totalmente omisso, nenhum empecilho criado, de modo
a tornar o magistrado de segundo grau impedido de condenar ou absolver o
acusado, como decorrência natural do exame dos recursos que porventura
chegarem ao seu conhecimento30

De igual modo, Abel Fernandes Gomes indaga:

(. . . ) considerando que uma das coisas que se pretende evitar, é que um
magistrado que tenha tomado contato com os fatos em grau de juízo de
admissibilidade e legitimidade de meios de coleta de elementos prévios de
convicção ou medidas cautelares venha ser o mesmo que vá julgar o mérito
da ação penal, em caso de desembargadores e ministros das Cortes, Superior
e Suprema que venham a conhecer dos habeas corpus impetrados ainda
enquanto o processo originário se encontra na fase pré-processual, para
discutir a admissibilidade e legitimidade do deferimento de tais medidas pelo
juiz das garantias, também se adotará, por coerência e simetria, a instituição
dos desembargadores e ministros das garantias, que ficarão impedidos – em

30 ANDRADE, Mauro Fonseca. Juiz das Garantias. 1ª. ed. Curitiba: Juruá, 2011. p. 107
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vez de preventos – para o julgamento do mérito dos recursos de apelação,
especial e extraordinário?31

Doutro turno, também é alvo de questionamentos, no contexto das ações penais
originárias perante os tribunais, a atuação dos magistrados em tribunais tanto na
investigação policial quanto no julgamento do processo.

Conforme já explicado, o texto do Novo Código de Processo Penal previu, em
seu artigo 31432, regra de impedimento para o magistrado de órgão colegiado que
atuou na fase pré-processual de funcionar na condição de relator do processo. Nada
obstante, não prevê o novo codex qualquer impedimento para que este mesmo juiz
participe do efetivo julgamento do processo, seja na condição de revisor ou vogal.

Verifica-se deste modo uma clara disparidade de tratamento entre os magistra-
dos de primeiros grau, os quais quando atuam como Juiz das Garantias ficam impedidos
de atuar na condução do processo, dos membros dos tribunais, que podem atuar e
julgar, ainda que não na condição de relatores, os processos nos quais intervieram na
fase pré-processual.33

Tem-se portanto, na atual sistemática do Novo Código de Processo Penal, um
potencial risco de perda da imparcialidade dos julgadores e violação do princípio da
isonomia, no âmbito dos Tribunais, tanto no contexto do julgamento de recursos quanto
no que tange às ações penais originárias.

Nesse sentido, André Machado Maya, com o objetivo de otimizar a garantias da
imparcialidade e a consequente neutralização de danos na condução dos recursos e
ações penais originárias, propõe a criação de um juizado de garantias no âmbito dos
tribunais:

Seguindo a mesma linha do juiz de garantias, uma das possibilidades no
âmbito dos julgamentos colegiados da fase recursal é a criação de um juizado
de garantias, um órgão jurisdicional inserido na estrutura dos tribunais de
segunda instância e competente exclusivamente para o reexame de todos e
quaisquer atos decisórios proferidos pelo juiz de garantias durante a investi-
gação preliminar e, também, dos atos decisórios proferido pelo juiz singular
durante a instrução criminal. Com essa medida, que, aliás, dispensa qualquer

31 GOMES, Abel Fernandes. “Juiz das garantias”: inconsistência científica; mera ideologia – como se
só juiz já não fosse garantia. Revista CEJ, Centro de Estudos Judiciários, Brasília, XIV, n. 51, p. 98 –
105, out./dez. 2010. Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/1417/1389>.
Acesso em: 04/11/2018.

32 Art. 314. Nas ações penais de competência originária, o procedimento nos tribunais obedecerá às
disposições gerais previstas neste código e no respectivo regimento interno e, especialmente, o seguinte:
I – as funções do juiz das garantias serão exercidas por membro do tribunal, escolhido na forma
regimental, que ficará impedido de atuar no processo como relator.

33 SILVA, Larissa Marila Serrano da. A construção do juiz das garantias no Brasil: A superação da
tradição inquisitória. 2012. 118 p. Dissertação (Faculdade de Direito) — UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MINAS GERAIS. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/
BUBD-99QJAH/dissertacao_juiz_das_garantias.pdf?sequence=1>. Acesso em: 05/11/2018. p. 87

http://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/1417/1389
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reforma estrutural do Poder Judiciário nacional, se estaria, definitivamente,
dissociando a fase de investigação preliminar da fase processual propriamente
dita, e, consequen- temente, potencializando o princípio-garantia da imparciali-
dade jurisdicional. Nesse modelo, todas e quaisquer medidas jurisdicionais
adotadas pelo juiz de garantias na investigação criminal, e, mais, pelo próprio
juiz do processo, no curso da instrução processual, independentemente da
sua natureza, seriam revisáveis, seja via habeas corpus, seja por recurso em
sentido estrito, pelo juizado de garantias, órgão jurisdicional composto, da
mesma forma como os demais órgãos colegiados que integram as Cortes
recursais, por três magistrados.34

Verifica-se portanto que os redatores do Novo Código de Processo Penal não
estenderam, talvez pelas profundas mudanças que tais previsões exigiriam nas estrutu-
ras dos Tribunais, as regras de impedimento e preocupações com a preservação da
máxima imparcialidade às instâncias colegiadas, comprometendo significativamente a
sistemática acusatória proposta pelo novo codex.

34 MAYA, André Machado. Imparcialidade e Processo Penal: Da prevenção da competência ao juiz das
garantias. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 208
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5 Considerações Finais

Tendo a Constituição Federal de 1988 inaugurado um sistema processual nitida-
mente acusatório, com matrizes fundadas nas garantias do devido processo legal, da
presunção da inocência, da paridade de armas e da imparcialidade do órgão julgador,
necessária se faz uma efetiva reforma da legislação processual penal brasileira no que
tange à atuação do magistrado na produção probatória na persecução penal.

Conforme demonstrado, ao permitir uma atuação do magistrado no inquérito
policial, vinculando-o ainda, através da regra de prevenção, ao posterior julgamento
do mérito da ação penal, gera o vigente Código de Processo Penal tanto uma quebra
da imparcialidade objetiva do juíz quanto uma gritante violação ao sistema acusatório
adotado na Magna Carta.

Ainda que a intervenção do magistrado não gere um estado de parcialidade
subjetiva no juiz, cediço é que tal atuação cria uma desconfiança por externa acerca do
efetivo alheamento do órgão julgador com o objeto do processo penal.

Mesmo que não se possa exigir uma absoluta neutralidade do magistrado, posto
que é ser humano sujeito à experiências e emoções, necessário é que a legislação
processual garanta seu máximo afastamento da atividade investigatória com o fim
de garantir seu desinteresse no julgamento da causa.

A necessidade do afastamento da magistrado da causa da atividades pré-
processuais é matéria já consolidada no âmbito do Tribunal Europeu de Direitos Huma-
nos, o qual, nos casos paradigmáticos DeCubber v. Belgium e Piersack v. Belgium, com
o fim de demonstram a necessidade de que o sistema processual não só seja, mas
também aparente ser imparcial, criou a salutar divisão entre imparcialidade subjetiva,
atinente ao foro intimo do julgador, e objetiva, firmada na confiança externa acerca da
imparcialidade do magistrado.

De igual modo, conforme demonstrado, diversos ordenamentos jurídicos do
direito comparado já adotaram, com fundamento tanto nos supracitados julgamentos
por parte do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, quanto em decisões de suas
próprias Cortes Constitucionais, sistemas processuais penais com a efetiva divisão do
magistrado atuante na fase pré-processual da persecução penal, daquele responsável
pelo posterior julgamento do processo criminal.

No Brasil, tendo em vista a necessidade de adequação da legislação processual
vigente com a Constituição Federal de 1988, foi elaborado por uma comissão de
renomados juristas o Projeto de Lei 8045/2010 - Novo Código de Processo Penal, o
qual, além de adotar expressamente um sistema processual acusatório nos moldes da
Carta Magna, prevê a criação da figura do Juiz das Garantias, estabelecendo assim a
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efetiva separação das atividades de instrução do inquérito e julgamento da ação penal.

Ao Juiz das Garantias previsto no aludido projeto seria atribuído o controle
da legalidade do inquérito e a salvaguarda dos direitos do investigado, competindo-
lhe decidir acerca de todas as matérias que reclamem intervenção judicial na fase
pré-processual da persecução penal.

A existência de um órgão jurisdicional com esta exclusiva competência não
é, conforme demonstrado, isenta de críticas, as quais vão desde sua ausência nos
Juizados Especiais até os problemas de ordem estrutural para sua implantação em um
país de dimensões continentais como o Brasil.

Todavia, certo é que nos tempos atuais, faz-se urgente a adequação da legisla-
ção processual pátria tanto aos moldes Constitucionais, quanto ao padrão acusatório
há muito já estabelecido no direito comparado.

Ainda que eventuais problemas surjam na implantação de um novo sistema
processual, certo é que tais adversidades podem ser suplantadas com graduais alte-
rações legislativas e estruturais, de modo que os benefícios no estabelecimento de
um processo judicial efetivamente conduzido por um órgão jurisdicional alheios aos
interesses em jogo só pode significar uma maior confiança no Poder Judiciário e nos
sistema jurídico com um todo.
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