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RESUMO: Este estudo tem por objetivo entender os fundamentos que traçam os contornos 

acerca do Juiz das Garantias. Explora, também, a importância de sua implementação, além de 

esclarecer se ele realmente seria viável na prática do Processo Penal, seguindo os parâmetros 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Analisa-se, ainda, a importância do 

sistema acusatório, atendo-se ao modelo Constitucional Brasileiro, que tem por princípios 

fundamentais o Contraditório e Ampla Defesa. Tais princípios garantiriam um Processo Penal 

imparcial, libertando-se do sistema inquisitório, que tem por herança legal a figura do Juiz 

Inquisidor, prevista no Código de Processo Penal Brasileiro. Assim, para a construção do 

presente trabalho foram utilizados os métodos dedutivo e dialético, partindo da análise da 

evolução histórica e aplicabilidade dos conceitos do Juiz das Garantias. Esta pesquisa traz um 

breve relato da implantação do Juiz das Garantias inserido na Europa. Ao final, a pesquisa 

apresenta argumentos favoráveis e contrários à implantação da figura do Juiz das Garantias. 
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ABSTRACT: This study aims to understand the fundamentals that outline the contours about 

the Judge of Guarantees. It also explores the importance of its implementation, in addition to 

clarifying whether it would really be feasible in the practice of Criminal Procedure, following 

the parameters of the 1988 Constitution of the Federative Republic of Brazil. The importance 

of the accusatory system is also analyzed, according to the Brazilian Constitutional Law, that 

has as its fundamental principles the contradictory and broad defense, and that would guarantee 

an impartial Criminal Procedure, freeing itself from the inquisitorial system, which has, as a 

legal inheritance, the figure of the Inquisitor Judge provided for in the Brazilian Criminal 

Procedure Code. Thus, for the construction of the present work, deductive and dialectical 

methods were used, starting from the analysis of the historical evolution and applicability of 

the concepts of the Judge of Guarantees. In addition to bringing a brief account of the 

implantation of the Judge of Guarantees inserted in Europe. In the end, the research presents 

arguments in favor and against the implantation of the figure of the judge of guarantees. 

 

Keywords: Judge of Guarantees. Criminal Procedure. Inquisitorial System. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo da presente pesquisa é analisar o instituto acerca dos Juízes das Garantias. 

Afinal, existe uma certa aversão por parte de juízes e membros do Ministério Público referente 

a implementação do Juiz das Garantias: parece que há uma negação quanto à efetivação do 

instituto, pois apesar de limitar o poder estatal, traz reforço às garantias individuais do acusado, 

efetivando a justiça. 

O instituto do Juiz das Garantias repercute na democratização da legislação processual 

penal, pois traz mais imparcialidade ao Processo Penal, consagrando assim o sonhado sistema 

acusatório, este que já deveria estar familiarizado ao dia a dia das comarcas, devido ao fato de 

ter sido recepcionado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Não basta 

existir separação das funções do órgão investigador, acusador, e julgador. Se o magistrado está 
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presente em praticamente todas as fases do processo, deixa brecha para parcialidade no 

julgamento.  

Somente separar as funções não é suficiente para idealizar um sistema acusatório, por isso, a 

importância da implementação do juiz das garantias – este que não terá acesso aos autos de 

inquérito da fase pré-processual. Além disso, é vedada a iniciativa do juiz na fase de 

investigação, sendo este ainda responsável pelo controle da ilegalidade na investigação, 

garantido direitos individuais do acusado e a imparcialidade do julgador na decisão. 

A partir dessa contextualização, cinge-se o problema de pesquisa que será discutido ao 

decorrer deste artigo: como implementar o sistema acusatório diante de uma tradição 

inquisitorial? 

No primeiro tópico abordaremos o Processo Penal, que tem por sua influência a 

legislação italiana de 1930. Esta, porém, vem passando por algumas transformações desde sua 

vigência. Uma delas, relativamente recente, foi com o advento da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, que trouxe no seu texto legal amplas garantias individuais. Porém, 

é necessário que se consolide o sistema acusatório. No segundo ponto será demonstrado alguns 

pontos favoráveis da implementação do Juiz das Garantias no Código de Processo Penal, 

usando como base a aprovação da Lei nº 13.964/19. Esta aprovação deu início a um avanço 

necessário na legislação Processual Penal Brasileira, estabelecendo a figura do Juiz das 

Garantias, que tem por finalidade garantir mais imparcialidade nas decisões, além de separar as 

funções de investigar e julgar.  

Posteriormente será abordado a implementação do sistema acusatório diante de uma 

tradição inquisitorial, que, apesar da aprovação da Lei, esta ainda encontra-se com dificuldades 

para sua aplicabilidade, pois além de enfrentar vários questionamentos acerca da sua criação, 

enfrenta negativismo pelos magistrados quanto à sua realidade prática nas comarcas por todo 

Brasil. Este estudo relata ainda, no tópico quinto, algumas críticas sobre a implementação do 

Juiz de Garantias, onde argumenta-se que seria impossível efetivar o novo instituto tendo em 

vista as deficiências no sistema judiciário, alegando problemas de dotação orçamentária.  

Adiante, o tópico sexto traz uma breve explicação de algumas mudanças na legislação 

de países como Espanha, Alemanha, Portugal e Chile, que inseriram o instituto do Juiz das 

Garantias, estruturando o Processo Penal nos moldes do sistema acusatório e trazendo mais 

imparcialidade no julgamento, pois foi desarraigado de suas legislações o juiz instrutor que 

norteava a fase preliminar. Destaca-se a mudança no Chile, onde havia motivos para a não 
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implementação do Juiz das Garantias, não obstante o esforço dos poderes para que tal mudança 

ocorresse e atualmente se tornasse exemplo para o Brasil.  

Neste trabalho, será empregado o método hipotético-dedutivo. Já os procedimentos 

instrumentais a serem utilizados consistem no material bibliográfico e legislação relacionada. 

 

 

1 O PROCESSO PENAL E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL DE 1988 

 

O Direito Processual Penal é o conjunto de princípios e normas que disciplinam a 

composição das lides penais por meio da aplicação Direito Penal objetivo. 

Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o país 

passou a incorporar um sistema de amplas garantias individuais, como por exemplo o Artigo 5º 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, trazendo mais garantias no processo 

e fazendo com que este não fosse conduzido apenas como mero veículo de aplicação da lei 

penal, buscando realizar uma justiça penal igualitária entre os litigantes (PACELLI, 2017, p. 

8). 

O Processo Penal deixa de ser explicitamente autoritário e passa a instituir amplas 

garantias individuais como por exemplo o Artigo 5°, LVII, CF.: "Ninguém será considerado 

culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Percebe-se que o Estado, 

mesmo tendo o dever de punir e sendo representado pelas figuras acusatórias e investigatórias, 

deverá respeitar o Contraditório e a Ampla Defesa.  

No Processo Penal evidenciam-se três elementos: poder, direito e processo. Estes 

elementos, que decorrem do direito de punir do Estado, ou seja o jus puniendi, esse poder estatal 

deve ser aplicado através de normas e princípios (AVENA, 2020, p. 2). 

Para darmos embasamento ao presente estudo bibliográfico, vale conceituar como 

Avena (2020, p. 2): 

 

Basta observar que, se uma pessoa realizar determinada conduta descrita em um tipo 

penal incriminador, a consequência desta prática será o surgimento para o estado do 

poder-dever de punir e de aplicar- lhe a sanção correspondente. Essa aplicação não 

poderá ocorrer à revelia dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo, sendo 

necessária a existência de um instrumento que, voltado à busca da verdade real, 

possibilite ao imputado contrapor-se à pretensão estatal. 
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Aqui surge, então, o processo penal, como instrumento destinado à realização do jus 

puniendi do Estado, e cujo desenvolvimento será regido por um conjunto de normas, 

preceitos e princípios que compõem o direito processual.  

 

Observa-se que o dever do estado em punir é genérico, até o momento em que se 

identifica o transgressor da lei. É neste momento que surge a pretensão concreta individualizada 

de punir determinada pessoa. 

Ainda no Processo Penal, existem dois modelos processuais penais: o inquisitório e o 

acusatório. Se distinguem entre si, pois no sistema acusatório as funções de acusação, 

investigação e julgamento são atribuídas a diferentes órgãos, diferentemente do modelo 

inquisitório que todos os atos são realizados por uma única figura (PACELLI, 2017, p. 9). 

Por isso a importância de um sistema acusatório que se caracterize pelas distinções das 

atividades de acusar e julgar e que possibilite uma maior proteção ao processo e às garantias 

individuais do acusado (LOPES JR, 2020, p. 217). 

De acordo com Aury Lopes (2020, p. 182), “O sistema acusatório é um imperativo do 

moderno Processo Penal, frente à atual estrutura social e política do estado. Assegura a 

imparcialidade e a tranquilidade psicológica do juiz que o sentenciará”. 

Já Fernando Capez (2020, p. 90) relata que “O sistema acusatório é contraditório, 

público, imparcial, assegura ampla defesa; há distribuição das funções de acusar, defender e 

julgar a órgãos distintos”. No sistema acusatório, defesa e acusação devem estar em posição de 

equilíbrio, e ainda ter as mesmas oportunidades de demonstrar a verdade do que afirmam, 

garantindo assim a isonomia processual (AVENA, 2020, p. 8). 

Depois de mencionado o que é Processo Penal e sistema acusatório, falaremos a respeito 

do Juiz das Garantias. Esta figura tem causado grande discussão no âmbito jurídico, porém já é 

uma realidade no Brasil, conforme Lei nº 13.964/2019, batizada de Pacote Anticrime – que 

acrescentou dos Artigos 3º-A a 3º-F ao Código de Processo Penal –, recentemente aprovada 

pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, encontra-se 

suspensa pela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, tratando-se de um 

tema fortemente discutido quanto à sua eficácia e instalação (MELLO; MORI, 2020). 

No Brasil, o Juiz das Garantias vem para fortalecer o sistema acusatório, pois uma de 

suas funções principais é a de garantir os direitos constitucionais do investigado conforme 

dispõe o Art. 5º, inciso LV “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
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acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes” (BRASIL, 1988). 

O Juiz das Garantias vem com o objetivo de assegurar a eficácia do Processo Penal, pois 

reduzirá a impunidade, diminuindo anulações de processos e prejuízos irreparáveis pela 

violação de direitos durante a investigação. Duas fases marcam a alteração fundamental 

representada pelo Juiz das Garantias, sendo elas: a fase de apuração dos fatos e a fase de 

instrução processual e julgamento. Ambas devem assegurar exclusivamente os direitos e 

garantias individuais do acusado, portanto os dois juízes são escolhidos segundo o princípio do 

juiz natural (MELLO; MORI, 2020). 

O acusado tem o direito de ser processado e julgado pelo juízo competente imparcial, 

previamente conhecido, segundo as regras de competência estabelecidas antes da prática da 

infração penal, vedando ainda a formação de tribunais de exceção (AVENA, 2020, p. 32). 

Desta forma destacamos que, com a divisão dos procedimentos de investigação e 

recebimento da acusação, além de dividir os órgãos, acaba por impedir a comunicação entre os 

elementos produzidos em cada uma dessas etapas, garantido a imparcialidade do julgador 

(MELLO; MORI, 2020). 

 

 

2 A IMPLEMENTAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS NO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL 

 

No dia 24 de dezembro de 2019, foi sancionada a Lei n° 13.964, também chamada de 

Pacote Anticrime, aprimorando a legislação Processual Penal, especificamente na elaboração 

do Juiz das Garantias (OLIVEIRA, 2020). 

Apesar de ser um avanço civilizatório, o instituto do Juiz de Garantias não é uma 

invenção brasileira, já sendo uma realidade em países como Colômbia, Chile, Alemanha, 

Portugal, Itália, entre outros, respeitando as características específicas de cada país. 

O Juiz de Garantias, resumidamente, atuará no Processo Penal deferindo medidas 

invasivas e cautelares, como por exemplo a quebra de sigilo, busca e apreensão, além de pedir 

prisão preventiva ou temporária. 
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Esta alteração ocorreu nos Artigos 3°-A, 3°B, e 3°C, ambos do Código de Processo 

Penal, impedindo o mesmo magistrado de instruir o processo e julgar o investigado, separando 

quem acusa de quem julga (MENDONÇA, 2020).  

Ao inserir o Artigo 3º da Lei nº 13964/19, o legislador não quis atribuir-lhe mais tarefas, 

tampouco quis sobrecarregá-lo de trabalho. Apenas separou as funções de investigar e julgar, 

conferindo imparcialidade nas decisões, ao afastar um contato inicial com as partes, afinal, o 

propósito da investigação é apontar seu autor nesse momento e o juiz acaba de se esforçar 

também para achar um autor, afetando assim o princípio da imparcialidade  (SCHREIBER, 

2020). 

Para contextualizar, vale destacar que: 

 

É evidente que o mergulho intenso no conhecimento dos fatos e na formulação das 

decisões que envolvam os procedimentos investigatórios, obrigam o juiz a formar 

algumas convicções probatórias, antes mesmo que a defesa tenha condições de rebatê-

las. Cabe ao juiz das garantias controlar a legalidade das investigações e fazer o juízo 

de admissibilidade da instauração do processo. É uma tarefa relevante e necessária, 

que muitas vezes é relegada a despachos de expediente (SEMMER, 2020). 

 

Quando o juiz atua na fase de investigação, deferindo medidas investigatórias, por 

exemplo, ele já manifesta um juízo provisório em relação ao investigado, prejudicando assim 

sua imparcialidade, pois exige que o juiz obtenha contato direto com os acusados. Desta forma, 

é difícil não se contaminar pelas versões dos fatos colhidas na investigação trazidas pela 

autoridade policial e também pelo Ministério Público. Assim, o juiz internaliza uma hipótese 

de acusação (SCHREIBER, 2020). 

De acordo com Dervieux (2005, p. 164), o Juiz de Instrução desenvolve duplo papel, 

como investigador e como juiz: 
 
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 à 

jurisdição de julgamento, seja pela decisão de não processar. 

 

Desta maneira, o magistrado – situado no centro da relação processual, ao lado da 

acusação e defesa –, deve solucionar a demanda de maneira neutra, apenas utilizando as regras 

legais e a análise das provas (AVENA, 2020, p. 26). 
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3 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO DIANTE DE UMA 

TRADIÇÃO INQUISITORIAL 

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por intermédio da Nota Técnica n° 10, se 

manifestou contrariamente, reforçando a impossibilidade operacional para implementação do 

Juiz de Garantias. Buscou, ainda, encontrar inconstitucionalidade na norma legal instituída pela 

lei n° 13.964/19, entendendo por transgredir o pacto federativo e a independência dos tribunais 

(Associação dos Magistrados Brasileiros, 2019). 

Muitos magistrados se posicionaram contra o Juiz de Garantias, incluindo a presidente da 

Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Renata Gil, pois, segundo ela, houve 

parcialidade todos esses anos. Seria a mesma coisa que dizer que todos esses anos foram 

contaminados pelas provas. Alterações legislativas devem ser atendidas pelo judiciário, 

independente de erros cometidos até aqui pelo mesmo, deve ser cumprida a lei (SCHREIBER, 

2020). De acordo com Marcelo Semer (2020), “juízes que resistem a ser garantidores de direitos 

querem evitar que parlamentares possam legislar”. 

Segundo Semer (2020), “se todas as normas que produzem reflexos, ainda que indiretos, 

no cotidiano forense, só puderem ser propostas pelos próprios juízes, nem mesmo os códigos 

escaparão desta reserva de mercado.” 

 

 

4 A NECESSIDADE DO JUIZ DE GARANTIAS NO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL  

 

Desde a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, busca-

se efetivar o sistema acusatório em sua totalidade, evitando a sistemática de um sistema 

inquisitorial, como previsto no Código de Processo Penal – cuja redação é de 1941, inspirada 

na legislação italiana de 1930 (OLIVEIRA, 2020). 

Conforme evidencia André Nicolitt (2019, p. 47): 

 

O Código de Processo Penal, instituído pelo Dec.-Lei 3.689/1941 e inspirado na 

legislação italiana de 1930, com cariz autoritário em razão da influência do regime 
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fascista que imperou no referido período. Essa cultura impregnou-se de tal forma que 

nem mesmo a recente reforma processual de 2008 foi capaz de purificar o Código de 

toda influência inquisitória e autoritária, incompatível com a ordem constitucional 

democrática.  

 

Diante de muitas discussões acerca da figura do Juiz de Garantias, dentro do Direito 

Processual Penal ou no campo da Psicologia Social, há algo incontestável: a sua 

indispensabilidade para garantir uma jurisdição imparcial. Quando o julgador tem contato com 

a elementos do inquérito policial, já começa a haver prejuízos na sua imparcialidade e a criação 

do Juiz de Garantias vem para afastar o julgador dessa fase investigatória, afinal, busca-se a 

prevalência de uma jurisdição que priorize o interesse individual ao coletivo, cumprindo assim 

a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a tutela de direitos fundamentais 

(MORAES, 2010, p. 21-23). 

O Juiz das Garantias trata-se do aperfeiçoamento da jurisdição penal, pois quando 

exercida de forma imparcial acaba por invalidar os atos processuais, estando diante de 

ilegalidades. Afinal, o sentido desta nova organização é dar mais imparcialidade e autonomia 

para o magistrado do caso, deixando de ser contaminado involuntariamente no processo 

(SCHUNEMMAM, p. 205-221). 

Segundo o relatório do Senador Renato Casagrande (2009, n.p), apresentado no seguinte 

trecho: 

O juiz que atua no inquérito, seja mantendo o flagrante ou decretando a prisão 

preventiva do investigado, seja autorizando a quebra dos dados resguardados por 

sigilo constitucional, incluindo a interceptação das conversas telefônicas, seja 

permitindo técnicas invasivas como a infiltração de agentes, pois bem, esse juiz tende, 

cedo ou tarde, a assumir a perspectiva dos órgãos de persecução criminal (polícia e 

Ministério Público). Por isso, para que o processo tenha respeitado o equilíbrio de 

forças e assegurada a imparcialidade do magistrado, seria melhor, na ótica do PLS nº 

156, de 2009, separar as duas funções.  

 

Ao separar as funções, fica claro o que se pretende ao efetivar o Juiz das Garantias, pois 

na fase pré-processual, conduzida pela autoridade judiciária, o Juiz das Garantias será 

responsável pela proteção dos direitos fundamentais (LOPES JR; ROSA, 2019). 

Ao delegar para o juiz do processo receber ou rejeitar a peça acusatória como, por 

exemplo, a análise de pressupostos processuais, depois de ter contato com atos de investigação 

preliminar nesta fase, ele já está contaminado, pois já tem uma impressão sobre o acusado 

(MORAES, 2010, p. 21-23). 
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5 CRÍTICAS SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DO JUIZ DE GARANTIAS 

 

Uma crítica ao efetivar o Juiz de Garantias é a dotação orçamentária, pois se tratando 

de prestação jurisdicional, isso é inadmissível, já que o Estado deve planejar meios para 

adequar-se à nova realidade e não ficar classificando como bom ou ruim, um sistema de 

administração de justiça (LOPES JR, 2010, p. 07-08). Argumenta-se ainda que, nas comarcas 

pequenas onde atua apenas um magistrado, seria impossível a implantação do juiz de garantias 

(SILVA, 2012). 

Um exemplo para a introdução do novo instituto é a regionalização do Juiz das 

Garantias. Desta forma, um juiz conseguiria auxiliar as comarcas próximas ou, ainda, em 

comarcas pequenas com único juiz, poderiam cruzar os processos, um trabalhando na fase 

inicial, e outro na fase de julgamento; a inserção do inquérito online; ou pelo sistema de 

processo eletrônico. Enfim, soluções para o possível problema existem, porém, dependem de 

dedicação para levá-la adiante, deixando para trás pseudo argumentações mal elaboradas 

(MORAES, 2010, p. 21-23). 

Observa-se que é possível cada unidade da federação, diante da sua realidade, solucionar 

o problema com a nomeação de juízes substitutos ou auxiliares ou, ainda, suscitar as funções 

de garantia para o juiz da comarca mais próxima (SILVEIRA, 2009, p. 77-93). 

O Brasil pode se espelhar na reforma processual chilena, que previu um movimento 

gradativo, para a implantação do Juiz das Garantias, que passou a ser efetivado gradativamente 

do interior para a capital, proporcionando tais modificações (VALDIVIESO, 2012). 

Segundo Maurício Zanoide de Moraes (2010, p. 22) afirma que: 

 

No Chile, onde não havia sequer a carreira do Ministério Público, foi implementado 

todo um novo Código de Processo Penal, juntamente com a formação e instalação 

daquele órgão público, em fases e de modo gradativo, das pequenas cidades até os 

grandes centros urbanos. Para isso foi necessária a conscientização de todos os 

Poderes da nação, inclusive com liberação de verba do Poder Executivo e novo 

aparato legislativo, assim como participação determinada e efetiva do Poder 

Judiciário. Isso deve ocorrer aqui sob pena de nunca termos um novo Código, apesar 

de termos mudanças legislativas. Mudar a mentalidade e disposição é mais relevante 

que mudar a lei. A discussão, a elaboração e a aprovação de um novo Código de 

Processo Penal não são determinações ou decisões apenas do Poder Judiciário, mas 

também dos outros dois Poderes da Nação. 
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Infelizmente, no Brasil se utiliza os mesmos argumentos há anos para justificar a falta 

de estrutura, entre eles a inexistência de Defensoria Pública em muitos estados da Federação. 

A mesma justificativa também é utilizada para explicar o problema da superlotação do sistema 

prisional. Diante destes argumentos, seguimos atrasados perante uma legislação processual 

penal em atraso, em relação a nossos vizinhos sul-americanos. Mesmo existindo deficiências 

estruturais, ela deveria ser utilizada como primeiro passo para uma caminhada sentido à 

prestação jurisdicional efetiva, mas jamais como justificativa para a não implementação do Juiz 

das Garantias. Na verdade, se a teoria não prosperar, a prática continuará estagnada (MAYA, 

2009 p. 10). 

 

 

6 COMPARAÇÕES ENTRE JUIZ DE GARANTIAS NO BRASIL, CHILE, 

ESPANHA, ALEMANHA E PORTUGAL 

 

 

6.1 CHILE 

 

No ano de 2000, entra em vigor um novo Código de Processo Penal, criando uma figura 

que anteriormente não existia no país, denominado Ministério Público, zelando pelos direitos 

fundamentais dos cidadãos. Afinal, o Chile passou por um regime ditatorial entre 1973 e 1990, 

superando então a ditadura, modernizando sua legislação e atualmente sendo reconhecida 

internacionalmente pela matriz acusatória (MAYA, 2017, p.283). 

O Processo Penal Chileno tem por instituto fundamental a figura do Juiz de Garantias, 

este que é responsável por efetivar a imparcialidade entre o juiz e o acusador, garantindo direitos 

fundamentais facilitando ainda o cumprimento do devido processo legal na área do Processo 

Penal (MAYA, 2017, p. 285).  

Preliminarmente, há uma certa semelhança de atuação do Juiz de Garantias entre Brasil 

e Chile, pois ambos atuam na fase de investigação, realizando a fiscalização da legalidade das 

investigações. No Brasil, quem realiza a investigação em regra é a autoridade policial, mas vale 

lembrar que o Ministério Público também possui poderes investigatórios próprios, de acordo 

com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme disposto em seu 

Artigo 129, VII.  
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No Chile, quem conduz a investigação é a fiscalía (Ministério Público), com auxílio da 

polícia. No Brasil, para a instauração da investigação criminal não será necessário a polícia 

comunicar o Juiz de Garantias. No Brasil, em tese, os autos de investigação não acompanharão 

os autos do processo após a admissibilidade da acusação pelo Juiz de Garantias (CPP, Art. 3-

C, §3°). 

No Chile, após a admissibilidade da acusação realizada na etapa intermedia, o caso será 

remetido para a fase do juicio oral, na qual o julgamento de mérito ocorre com base nas provas 

produzidas no ambiente oral (CARVALHO, MILANEZ, 2015). 

 

 

6.2 ESPANHA 

 

Na Espanha, o Processo Penal é regulamentado pela Lei de Ejuiciamiento Criminal de 

1882. Porém, já foi objeto de várias alterações, especialmente após a promulgação da 

Constituição da Espanha, em 1978. 

Na primeira fase da persecução penal, conforme dispõe a Lei espanhola, será a instrução 

preliminar que será presidida pelo juiz instrutor, este que detém todos os poderes 

imprescindíveis para investigar, colhendo elementos necessários ao processo (SILVA, 2012).  

O juiz da instrução, conforme o modelo espanhol, conduz-se como um investigador, 

juntando elementos de convicção, “atuando de ofício e sem estar submetido ou vinculado às 

petições do Ministério Público ou da defesa, que são meros colaboradores” (LOPES JR, 2001, 

p. 208). 

Na Espanha, quando o juiz está diretamente envolvido com a produção da prova, 

percebe-se que ele não obteve isenção suficiente para julgar o caso em que investigou. Desta 

forma, está impedido de atuar na fase do juicio oral (SILVA, 2012). 

Se o juiz decidir que há elementos suficientes após a conclusão da fase de instrução, o 

processo será remetido ao tribunal competente para processar e julgar, informando ao 

Ministério Público e ao acusado. Concluída a fase sumária, inicia-se a intermediária, está que 

não é de competência do juiz instrutor e poderá ocorrer o juízo oral ou arquivamento (LOPES 

JR, 2001). 
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6.3 ALEMANHA 

 

O código de processo alemão foi publicado em 1877, porém, a partir de sua publicação 

e no decorrer dos anos recebeu várias alterações, sendo imprescindível uma nova publicação 

em 1975 (UY –BIRMANN, 2005, p. 19). 

Para este breve estudo, importa destacar a reforma efetivada em 1974, na qual concedeu 

ao Ministério Público a direção de investigar, conduzindo o controle da investigação preliminar, 

e que define ao promotor examinar as circunstâncias dos fatos contidas na notícia crime, com 

a intenção de decidir se exercerá ou não a ação penal (SILVA, 2012).  

No desempenho da investigação, “o promotor deverá verificar não só as circunstâncias 

que sirvam para demonstrar a responsabilidade penal, mas também aquela que esculpe o sujeito 

passivo” (LOPES JR, 2001, p. 228). 

O Ministério Público é como um “representante do inquérito”, pois direciona as 

investigações necessárias. Todavia, certos atos investigativos que atingem a liberdade 

individual precisam ser analisados pelo juiz “responsável por analisar a regularidade jurídica 

do ato sem, aprofundar-se no seu mérito” (UY –BIRMANN, 2005, p. 19).  

Percebe-se que nas legislações europeias por volta da década de 70, houve uma 

tendência a se repassar ao Ministério Público o monitoramento da investigação, distanciando-

se o magistrado de elementos que possam interferir na propositura da ação penal, 

redirecionando assim funções do juiz nesta fase e, desta forma, retomando o sistema acusatório 

(ANDRADE, 2011) 

 

 

6.4 PORTUGAL 

 

O Código de Processo Penal português inspirou-se no modelo alemão, sendo 

influenciado também pelos debates em torno do Código de Processo Penal italiano (LOPES JR, 

2001, p. 235). 

Foi através desta reforma que entrou em vigor em 1987 um novo Código de Processo 

Penal, notoriamente de estrutura acusatória, pois delimitou atribuições entre o Ministério 

Público, juiz de instrução e julgamento durante o desenvolvimento do processo (SILVA, 2012). 
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O legislador português denominou a investigação criminal de inquérito policial, onde o controle 

do inquérito detém-se a cargo do Ministério Público, que também possui o exercício da ação 

penal, disciplinado pelo Artigo 53 (Portugal, 2017): 

 

Artigo 53º - Posição e atribuições do Ministério Público no processo: 

1 - Compete ao Ministério Público, no processo penal, colaborar com o tribunal na 

descoberta da verdade e na realização do direito, obedecendo em todas as intervenções 

processuais a critérios de estrita objectividade. 

2 - Compete em especial ao Ministério Público: 

a) Receber as denúncias, as queixas e as participações e apreciar o seguimento a dar-

lhes; 

b) Dirigir o inquérito; 

c) Deduzir acusação e sustentá-la efectivamente na instrução e no julgamento. 

d) Interpor recursos, ainda que no exclusivo interesse da defesa; 

e) Promover a execução das penas e das medidas de segurança 

 

Observa-se, ainda, Artigo 268 do Código de Processo Penal Português (2017), que assim 

dispõe: 

1 - Durante o inquérito compete exclusivamente ao juiz de instrução: 

a) Proceder ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido;  

b) proceder à aplicação de uma medida de coacção ou de garantia 

patrimonial, à excepção da revista no artigo 196º, a qual pode ser aplicada pelo 

Ministério Público;  

c) proceder a buscas e apreensões em escritório de advogado, consultório médico ou 

estabelecimento bancário, nos termos do nº 3 do artigo 177.º, do nº 1 do artigo 180º e 

do artigo 181º; 

d) tomar conhecimento, em primeiro lugar, do conteúdo da correspondência 

apreendida, nos termos do nº 3 do artigo 179º;  

e) declarar a perda, a favor do Estado, de bens apreendidos, quando o Ministério 

Público proceder ao arquivamento do inquérito nos termos dos artigos 277º, 280º e 

282º;  

f) praticar quaisquer outros actos que a lei expressamente reservar ao juiz de instrução. 

2 - O juiz pratica os actos referidos no número anterior a requerimento do Ministério 

Público, da autoridade de polícia criminal em caso de urgência ou de perigo na 

demora, do arguido ou do assistente”. 

 

Ressalta-se que "em decorrência à estrutura acusatória do Processo Penal, o Código de 

Processo Penal encontra para cada uma daquelas fases - inquérito, instrução e julgamento - um 

distinto e diverso órgão com competência para lhe presidir” (JACINTO, 2009).  

A partir do momento em que o juiz decide sobre questões incidentais do inquérito, este 

se encontra prevento e tem sua imparcialidade comprometida (LOPES JR, p. 238). 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A partir da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

surge uma colisão entre o Código de Processo Penal autoritário de 1941 e os direitos 

fundamentais assegurados pelos preceitos fundamentais do Estado Democrático de Direito. 

Neste breve estudo foi demonstrada a figura do Juiz de Garantias no Processo Penal e 

sua grande importância para o sistema acusatório, trazendo ainda uma reflexão diante da sua 

importância para romper totalmente com o sistema inquisitório que está arraigado no Código 

de Processo Penal Brasileiro de 1941, ainda vigente em nosso país. 

Conforme analisado no presente estudo, o instituto do Juiz das Garantias não foi uma 

criação do legislador brasileiro, sendo relativamente recente, pois surgiu na Europa após o fim 

da Segunda Guerra Mundial, e tem como fundamento priorizar os direitos fundamentais de seus 

cidadãos. No Chile, sequer existia Ministério Público, tendo em vista que passou por uma 

ditadura, mas que não impediu de ser criada uma nova estrutura de persecução penal que se 

tornou mais eficiente e imparcial.  

Percebe-se que falta esforço por parte dos poderes para a efetivação do instituto, 

principalmente, de uma disposição para mudança, esta que deveria vir dos próprios membros 

que atuam no processo. Conclui-se que é necessário muito esforço para implementação do Juiz 

das Garantias e o resultado marcará a superação dos traços inquisitoriais no Código de Processo 

Penal, atuando o juiz como verdadeiro guardião dos direitos fundamentais na fase de 

investigação preliminar. 

Por fim, apesar das justificativas contrárias a implementação do juiz das garantias, agora 

nos resta acompanhar os desdobramentos sobre do debate judicial a respeito do tema, 

aguardando sua possível vigência no sistema processual pátrio. 
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