
 

  

 

Ofício AJUFE n.º __ /2019 

 

Brasília, 11 de dezembro de 2019. 

 

A sua Excelência o Senhor 

Sérgio Fernando Moro 

Ministro da Justiça e Segurança Pública 

Ministério da Justiça e Segurança Pública 

Esplanada dos Ministérios, Palácio da Justiça, Bloco T, Edifício sede 

CEP: 70064-900 — Brasília/DF  

 

 

Assunto: Pedido de veto à figura do Juiz das Garantias prevista no Projeto de Lei 

n.º 6.341 de 2019. 

 

 

  Excelentíssimo Senhor Ministro, 

 

  A Associação dos Juízes Federais do Brasil — AJUFE, entidade de 

classe de âmbito nacional representativa dos Magistrados Federais, vem à 

presença de Vossa Excelência indicar a necessidade de aposição de veto aos 

dispositivos do PL n.º 6.341/2019 que tratam da figura do Juiz das Garantias, 

sobretudo em virtude das razões que seguem neste Ofício. 

  A doutrina que defende o implemento do instituto sustenta que a 

atuação do Juiz na fase investigativa prejudicaria sua imparcialidade para conduzir 

o processo e julgar o mérito da pretensão acusatória. 



 

 
 

  Para essa parcela doutrinária, o contato com os elementos de 

informação colhidos durante a fase pré-processual contaminaria o Juiz da causa, 

de modo que as preconcepções por ele angariadas no curso dessa fase acabariam 

sendo transportadas para dentro do processo. Ademais, ainda segundo essa 

parte da doutrina, o Magistrado que autoriza uma diligência probatória contra o 

investigado ficaria predisposto a condená-lo em eventual ação penal, tudo no afã 

de confirmar o acerto de sua decisão anterior. 

  Com as devidas vênias às concepções contrárias, a AJUFE 

compreende que essas premissas carecem, por completo, de embasamento 

jurídico-científico. Conjecturas e pressuposições não se prestam a justificar a 

criação de um instituto de difícil operacionalização e com capacidade para onerar 

significativamente o orçamento do Poder Judiciário, além de ser desnecessário e 

inadequado aos fins a que se propõe. Por essas razões, que serão detalhadas a 

seguir, a AJUFE manifesta-se contrária à sanção da figura do Juiz das Garantias, 

nos termos da Recomendação n.º 4 do VI Fórum Nacional dos Juízes Federais 

Criminais. 

  Conforme disposto no art. 3-D do Projeto de Lei em referência, o Juiz 

que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências do 

Juiz das Garantias ficará impedido de atuar no respectivo processo judicial. 

Ocorre, contudo, que, conforme dados levantados pelo Conselho Nacional de 

Justiça1, cerca de 40% (quarenta por cento) das Comarcas da Justiça Estadual são 

compostas por apenas uma Vara, o que significa dizer que há apenas um 

Magistrado incumbido da Jurisdição. 

  Diante desse cenário, quando o único Magistrado da Comarca atuar 

na fase de investigação criminal, faltará Magistrado para presidir a persecução em 

juízo. Percebe-se, portanto, que a efetiva instituição do Juiz das Garantias 

perpassa pela necessidade inafastável de criar e prover mais cargos na 

Magistratura. Note-se que haveria a necessidade de, no mínimo, dobrar o número 

de Magistrados de Primeira Instância encarregados da jurisdição penal. 

  Essa providência, no entanto, encontra, antes de tudo, óbices de 

natureza orçamentária. Ressalte-se que, nos termos da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, a despesa total com pessoal do Poder Judiciário, tanto na esfera federal 

quanto na esfera estadual, não poderá exceder 6% da receita corrente líquida da 

unidade federativa. 

                                                           
1 Nota Técnica nº 10 de 17/08/2010/CNJ. 



 

 
 

  Além disso, devido às elevadas exigências do cargo, muitas vezes, os 

concursos públicos não conseguem nem sequer aprovar candidatos em número 

suficiente a preencher as vagas ofertadas no edital do certame. 

  A propósito, de acordo com o Relatório Justiça em Números 2019, do 

CNJ, ao final de 2018 havia 18.141 cargos de Magistrados providos no Poder 

Judiciário, de um total de 22.635 cargos criados por lei. Havia, dessa forma, 4.494 

cargos vagos, o que representa quase 20% (vinte por cento) do total de cargos 

existentes. 

  Diante da dificuldade de aumentar o número de Magistrados, os 

defensores do instituto propõem algumas medidas paliativas, como, por exemplo, 

o deslocamento de Magistrados para atender essas Comarcas que possuem 

apenas um Juiz ou, ainda, a ideia de competência cruzada entre Juízes de 

Comarcas próximas. 

  Essas propostas, contudo, são demasiadamente simplistas e 

desconsideram tanto as dimensões continentais do País quanto as limitações 

orçamentárias. Nesse sentido, convém destacar que, segundo Relatório 

produzido pelo Conselho Nacional de Justiça2, há uma distribuição mais esparsa 

entre as unidades judiciárias localizadas na região Norte e nos estados de Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul, havendo, portanto, distância mais significativa entre 

as Subseções e Comarcas situadas nessas localidades. 

  Percebe-se, então, que tornar regra o deslocamento de Magistrados 

para atender outras Subseções e Comarcas impactará consideravelmente o 

orçamento do Poder Judiciário federal e estadual sobretudo com gastos 

relacionados a transporte, instalação e manutenção desses Juízes. Ademais, cabe 

observar que esse cenário representa uma complexificação da marcha 

processual, potencialmente capaz de ser traduzida em prejuízo à celeridade e à 

efetividade da jurisdição penal. 

  Ainda que fosse possível superar todas essas dificuldades 

operacionais, cumpre perquirir se a criação do Juiz das Garantias é, de fato, 

necessária e adequada, de modo a justificar o significativo dispêndio de recursos 

públicos destinado à sua implementação e o risco de tornar morosa e inefetiva a 

Justiça Criminal. 

  A percepção que se tem é que a implementação da figura do Juiz das 

Garantias busca seu fundamento em meras pressuposições. Não há notícias de 

qualquer dado científico que dê embasamento a afirmações no sentido de que a 

                                                           
2 Relatório Justiça em Números 2019 (CNJ), p. 25. 



 

 
 

atuação do Juiz na fase investigativa prejudica sua imparcialidade. Do mesmo 

modo, também não há dados concretos capazes de sustentar a noção de que o 

Magistrado que decreta cautelares ou autoriza meios probatórios estaria 

predisposto a condenar o investigado, tudo com vistas a confirmar o acerto de 

suas decisões anteriores. 

  Essa compreensão afigura-se equivocada. O Magistrado não possui 

qualquer motivo para se comprometer psicologicamente com suas decisões 

tomadas em sede de cognição sumária. No modelo processual brasileiro, o Juiz 

atua na fase inquisitória da persecutio criminis como garantidor dos direitos 

fundamentais do investigado. A sua participação em relação à produção da prova 

é reativa, jamais proativa. Portanto, a decretação de medidas cautelares ou a 

autorização de meios probatórios sempre é precedida de requerimento dos 

órgãos de persecução penal — polícia judiciária ou Ministério Público — e 

revestida de adequada fundamentação. 

  Ademais, cabe ressaltar que não compete ao Poder Judiciário 

imiscuir-se nos atos relacionados à investigação criminal. Ocorre, entretanto, que 

certas diligências investigativas, por implicarem restrições a direitos 

fundamentais, foram expressamente submetidas à reserva de jurisdição. Neste 

ponto, pois, reside a atuação do Magistrado: controlar a legalidade e a 

constitucionalidade dos atos investigatórios. Trata-se, portanto, de um controle 

voltado à contenção de excessos, cujo exame não invade o mérito do 

procedimento administrativo. 

  Não se pode dizer, assim, que um exame perfunctório acerca da 

legalidade de uma medida restritiva tenha o condão de “contaminar” o Juiz da 

causa, tornando-o propenso a condenar tão somente para reafirmar sua decisão 

anterior. Diante de requerimento da autoridade policial, exempli gratia, pode o 

Magistrado vislumbrar inicialmente a presença de indícios razoáveis de autoria ou 

participação em infração penal, autorizando, assim, a intercepção telefônica. 

  Nesse caso, nada impede que, após submetido ao crivo do 

contraditório, possa o conteúdo dessa prova ser valorado em favor do acusado. 

Em suma, inexiste qualquer motivo razoável para que o Magistrado se sinta 

psicologicamente vinculado às suas decisões tomadas em sede de cognição 

sumária. Portanto, a noção de que o contato com os elementos produzidos na 

fase inquisitorial contamina o Magistrado, tornando-o predisposto a condenar o 

investigado, funda-se em meras conjecturas, desprovidas de suporte científico. 

  O escopo do instituto, conforme aludido, seria evitar a contaminação 

do Juiz com as provas coligidas durante a investigação preliminar. Cumpre 



 

 
 

observar, entretanto, que a figura do Juiz das Garantias, nos moldes delineados 

no Projeto, não se mostra adequada à concretização do fim a que se propõe. 

  Nos termos do § 1º do art. 3º-C do Projeto, recebida a denúncia ou 

queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e 

julgamento. Esse ato reveste-se de cunho decisório e depende de exame acerca 

de elementos de informação. Desse modo, para exercer seu juízo sobre essas 

questões pendentes, inevitavelmente o Magistrado do processo precisará formar 

seu convencimento a partir da avaliação de peças de informação produzidas 

durante a investigação criminal. 

  Nessa hipótese, se verdadeiras as premissas nas quais se assenta a 

figura do Juiz das Garantias, esse Magistrado estaria impedido de atuar no 

processo, porquanto perdeu sua imparcialidade no momento em que tomou 

contato com as provas produzidas sob a égide do procedimento inquisitivo. 

  Como se não bastasse, conforme dispõe os §§ 1º e 2º do art. 3º-C do 

Projeto de Lei, uma vez proposta a ação penal, caberá ao Juiz do processo decidir 

as questões pendentes, o qual não se vincula às decisões do Juiz das Garantias. 

Assim, nada impede que o Magistrado, após recebida a denúncia, possa decretar 

uma prisão preventiva, por exemplo. 

  Fossem reais as conjecturas que procuram justificar o instituto, ter-

se-ia, mais uma vez, um Magistrado “contaminado” e incapaz de julgar com 

imparcialidade, haja vista ter decretado uma medida cautelar, de modo que, 

doravante, precisaria confirmar, com sentença condenatória, o acerto de sua 

decisão tomada em sede de cognição sumária e provisória. 

  Nada justifica a ideia de que decretar uma acautelatória no curso da 

investigação “contamina” o Magistrado, enquanto decretar a mesma medida no 

curso do processo não o contaminaria. A título de justificativa, poder-se-ia, no 

máximo, sustentar a ausência de contraditório que caracteriza a fase preliminar. 

Contudo, nos termos do § 3º do art. 282 do Projeto, é permitido ao Juiz do 

processo, nos casos de urgência ou risco de ineficácia da medida, decretar 

cautelares sem observância do contraditório. Portanto, em ambas as hipóteses — 

a decretação de cautelar na fase inquisitorial e na fase processual — pode-se 

aplicar o chamado contraditório diferido ou postergado. 

  Em suma, por que um Magistrado que, a requerimento do Ministério 

Público, decreta uma preventiva no curso da investigação está “contaminado”, se 

o Magistrado que decreta a mesma medida cautelar, após o recebimento da 

denúncia, tem plena idoneidade para julgar o mérito da causa? 



 

 
 

  Afigura-se difícil sustentar alguma justificação racional a esse 

questionamento. Tudo isso revela que, ainda que a ideia de “contaminação” do 

Magistrado tivesse um resquício mínimo de verdade, a figura do Juiz das 

Garantias, tal como concebida no Projeto de Lei n.º 6.341/2019, não seria capaz 

de afastar o suposto problema que se propõe a resolver. 

  Destarte, forçoso concluir que o instituto não constitui meio 

adequado para solucionar o hipotético problema que, em tese, macularia o 

sistema processual penal brasileiro. 

  Ademais, tornou-se comum a reprodução da ideia de que a figura do 

Juiz das Garantias tem previsão no ordenamento jurídico de outros países, cujo 

modelo se aproximaria do sistema acusatório, como a Itália, por exemplo. 

Todavia, essa reprodução acrítica não se mostra tão exata quanto sugerem os 

defensores do instituto. 

  De acordo com o professor Miguel Reale Junior3, o modelo italiano e 

outros modelos estrangeiros adotam a figura do Juiz de instrução, que muito se 

diferencia do modelo adotado atualmente no Brasil. Segundo referido jurista, na 

Itália, o Juiz das investigações preliminares possui poderes de interferência no 

processo de obtenção de prova, podendo até mesmo determinar a propositura 

da ação penal. 

  Em modelos como o italiano, o Juiz da instrução, que possui amplos 

poderes na condução da investigação, de fato, não pode presidir o processo em 

juízo. A atuação proativa na busca pela produção da prova certamente prejudica 

sua imparcialidade. No entanto, no modelo processual brasileiro, a atuação do 

Magistrado é reativa, de modo que seu papel restringe-se à proteção dos direitos 

e garantias fundamentais do investigado. Quer dizer, o Magistrado não possui a 

gestão da prova, tampouco conduz os atos de investigação criminal. 

  Portanto, essa clara diferenciação demonstra as razões pelas quais 

esses modelos processuais carecem de outro Magistrado, que não o da instrução, 

para presidir a persecutio criminis in judicio. Diante disso, nota-se a desnecessidade 

de haver, no processo brasileiro, dois Juízes encarregados da persecução penal: 

um para a fase pré-processual e outro para a fase processual propriamente dita. 

  Diante do exposto, percebe-se que a figura do Juiz das Garantias 

funda-se, antes de tudo, em conjecturas e pressuposições. Não há dados 

científicos capazes de comprovar que a mera atuação reativa do Magistrado, na 

fase preliminar, prejudica sua imparcialidade para conduzir o processo em juízo. 

                                                           
3 REALE, Miguel. O juiz das garantias. Revista do Advogado, v. 113, p. 101-111, 2011. 



 

 
 

O Projeto de Lei, portanto, fundado em um suposto problema de imparcialidade, 

propõe a instituição de uma figura cuja implementação efetiva requer significativo 

dispêndio de recursos públicos. 

  De todo modo, o Juiz das Garantias, tal como definido no Projeto, não 

seria capaz de evitar a suposta “contaminação” do Magistrado do processo, 

porquanto, após o recebimento da denúncia, ele teria contato com peças de 

informação da investigação criminal. Além disso, nos termos da Proposta, o 

Magistrado, no curso da fase processual, pode decretar cautelares, inclusive sem 

prévio contraditório. Portanto, as supostas “fontes de contaminação” 

permaneceriam à disposição do Juiz do processo. 

  Por fim, modelos estrangeiros que adotam a figura do Juiz da 

instrução não se aproximam do modelo brasileiro. Naqueles o Juiz possui atuação 

proativa na produção probatória, enquanto que nesse a atuação é meramente 

reativa. Assim, para esses modelos faz-se premente a existência de dois 

Magistrados incumbidos da persecução penal, enquanto no modelo pátrio essa 

exigência é despicienda. 

  Destarte, propugna a Associação dos Juízes Federais do Brasil pelo 

veto dos arts. 3º-A, 3º-B, incisos I ao XVIII e §§ 1º e 2º, 3º-C, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, 3-D e 

parágrafo único, 3º-E e 3º-F e parágrafo único, todos propostos pelo Projeto de Lei 

n.º 6.341/2019. 

 

 

FERNANDO MARCELO MENDES 

Presidente da AJUFE — Juiz Federal 

 

 


