EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLENDO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
MINISTRO DIAS TOFFOLI

Distribuição por dependência à ADI 6298

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO
SOCIAL LIBERAL - PSL, pessoa jurídica de
direito privado, regularmente inscrito no
CNPJ/MF sob o número
98,

01.2098.414/0001-

com endereço e sede no SHS, Quadra

06, Complexo Brasil 21, conjunto A, Bloco A, sala 906, 2ª parte, Asa Sul, Brasília,
Distrito Federal, CEP 70316-102, vem, por seus procuradores devidamente constituídos
pela procuração outorgada por Luciano Caldas Bivar, conforme informações do TSE
disponíveis no link http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partidos-registradosno-tse/partido-social-liberal, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com
fulcro no art. 102, I, “a”, da Constituição Federal e no art. 2º, VIII da Lei n° 9868/99,
propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL
COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

com o objetivo de ver reconhecida e declarada a inconstitucionalidade parcial, com
redução de texto, do artigo 3º da Lei n° 13.964, de 24 de dezembro de 2019, quanto à
modificação do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo
Penal) para criar o “Juiz das Garantias”, especialmente ao editar os novos artigos 3º-A,
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3ºB, 3º-C, 3º-D, 3º-E e 3º-F, cujo reconhecimento da inconstitucionalidade aqui se pede,
em razão dos fatos e argumentos a seguir articuladamente expostos:
1 – DISPOSITIVOS QUE DEVEM SER
CONSIDERADOS INCONSTITUCIONAIS
POR ESSA EGRÉGIA CORTE. Aponta-se
por via dessa ação a inconstitucionalidade
parcial do art. 3º da Lei Federal n° 13.964, de
24 de dezembro de 2019, que criou o “Juiz de Garantias”, por meio da introdução dos
seguintes artigos, que devem ter sua inconstitucionalidade reconhecida:
“Juiz das Garantias
‘Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa
do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do
órgão de acusação.’
‘Art. 3º-B. 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
caput do art. 5º da Constituição Federal;
II - receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da
prisão, observado o disposto no art. 310 deste Código;
III - zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que
este seja conduzido à sua presença, a qualquer tempo;
IV - ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal;
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V - decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida
cautelar, observado o disposto no § 1º deste artigo;
VI - prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como
substituí-las ou revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do
contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código
ou em legislação especial pertinente;
VII - decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas
consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a
ampla defesa em audiência pública e oral;
VIII - prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado
preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado
o disposto no § 2º deste artigo;
IX - determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver
fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento;
X - requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre
o andamento da investigação;
XI - decidir sobre os requerimentos de: a) interceptação telefônica, do fluxo
de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras
formas de comunicação; b) afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados
e telefônico; c) busca e apreensão domiciliar; d) acesso a informações
sigilosas; e) outros meios de obtenção da prova que restrinjam direitos
fundamentais do investigado;
XII - julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia;
XIII - determinar a instauração de incidente de insanidade mental;
XIV - decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do art.
399 deste Código;
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XV - assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado
ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos
e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que
concerne, estritamente, às diligências em andamento;
XVI - deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a
produção da perícia;
XVII - decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou
os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação;
XVIII - outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste
artigo.
§ 1º (VETADO).
§ 2º Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante
representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público,
prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por até 15 (quinze) dias,
após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será
imediatamente relaxada.’
‘Art. 3º-C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações
penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da
denúncia ou queixa na forma do art. 399 deste Código.
§ 1º Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas
pelo juiz da instrução e julgamento.
§ 2º As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da
instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou queixa,
deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo
máximo de 10 (dez) dias.
§ 3º Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias
ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério
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Público e da defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados
ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às
provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de
provas, que deverão ser remetidos para apensamento em apartado.
§4º Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na
secretaria do juízo das garantias.’
‘Art. 3º-D. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído
nas competências dos arts. 4º e 5º deste Código ficará impedido de funcionar
no processo.
Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os
tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às
disposições deste Capítulo.’
‘Art. 3º-E. O juiz das garantias será designado conforme as normas de
organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal,
observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo
respectivo tribunal.’
‘Art. 3º-F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras
para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer
autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa
submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e
penal.
Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão
disciplinar, em 180 (cento e oitenta) dias, o modo pelo qual as informações
sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo
padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste
artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução
penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão.’”
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Depreende-se dos dispositivos introduzidos no
Código de Processo Penal que a lei impugnada criou um novo órgão jurisdicional, que
passa a ter a competência exclusiva de atuar na fase inquisitorial, pré-processual, zelando
pela legalidade da investigação criminal e pela plena observância dos direitos e garantias
fundamentais dos investigados.

Ainda que a ideia do instituto pareça boa,
porque quanto mais garantias da legalidade da atividade persecutória melhor, NÃO
HOUVE QUALQUER ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO ECONÔMICO,
ORÇAMENTÁRIO

E

ORGANIZACIONAL

DESSE

NOVO

ÓRGÃO

JURISDICIONAL EM TODA A JUSTIÇA BRASILEIRA. Como a medida ainda
pende de regulamentação, já se diz que, na prática, ela se mostra absolutamente
inexequível, diante da notória crise econômica que abate os Poderes brasileiros e das
medidas de contingenciamento de gastos que vêm sendo adotadas.

O juiz da fase inquisitorial, que era o prevento
e o “juiz natural” para julgar também a ação penal, passa a ser apenas e tão-somente o
“Juiz das Garantias”, porque o oferecimento da denúncia importará em nova distribuição,
sem a participação do juiz que oficiou no inquérito policial. Na prática, o trabalho que
hoje é feito por um único juiz passará a ser feito por dois, alterando a competência
jurisdicional do juiz natural prevento para outro juízo.

A criação desse novo órgão jurisdicional, além
de trazer a certeza da inexistência de pessoal e de recursos financeiros e orçamentários
(as leis orçamentárias a essa altura já foram todas aprovadas), traz dúvidas em relação aos
processos já em curso. Ações penais já iniciadas sob a jurisdição do mesmo juiz da fase
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inquisitorial terão sua competência modificada? Isso importará na anulação de processos
já sentenciados pelo mesmo juiz da fase inquisitorial? Essas dúvidas, além de trazerem
profunda insegurança jurídica, colocam em risco a punibilidade de inúmeros criminosos,
na medida em que essas questões processuais abrem brechas para que os processos penais
se posterguem no tempo, com maior risco de prescrição.

Muito embora a lei tenha criado inúmeras
despesas para os Tribunais brasileiros, estaduais e federais, não previu qualquer receita
que pudesse dar conta delas. A previsão é que o Executivo federal feche o exercício de
2019 com um déficit da ordem de R$107,8 bilhões. Executivos estaduais e o distrital
também passam por dificuldades para pagar suas próprias contas, o que significa que não
existe previsão financeira e orçamentária que possibilite arcar com as despesas criadas
com a instituição desse novo órgão jurisdicional.

Agrava a situação o fato da Lei Federal n°
13.964, de 24 de dezembro de 2019, conforme prevê o seu art. 20, entrar em vigor em
apenas trinta dias após a sua publicação, em 23 de janeiro de 2020, logo após o fim
dos recessos forenses, SEM QUE HAJA TEMPO RAZOÁVEL DE ESTUDO E
ADAPTAÇÃO POR PARTE DOS TRIBUNAIS.

Tanto não houve estudo prévio dos impactos
que a lei irá provocar que, em razão de sua sanção pelo Presidente da República, o CNJ
teve que constituir às pressas grupo de trabalho, através da Portaria n° 214, de 26 de
dezembro de 2019, que tem o objetivo de “elaborar estudo relativo aos efeitos da
aplicação da Lei n° 13.964/2019 nos órgãos do Poder Judiciário Brasileiro.”, o que será
feito no exíguo prazo de quinze dias, entremeado pelas festas de ano novo.
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A inovação legislativa impugnada consiste na
criação de um juiz com competência exclusiva para a atuação na fase inquisitorial, que
estará impedido de funcionar no processo penal, o que ofende o princípio do juiz natural.
Embora o projeto da lei impugnada tenha sido amplamente debatido na Comissão
Especial, foi aprovado um requerimento de urgência, que levou à apreciação da matéria
diretamente pelo plenário, mediante parecer simplificado geral de constitucionalidade.
2 – A INSTITUICAO DO “JUIZ DAS
GARANTIAS” SEM PRÉVIA CONSULTA
AOS TRIBUNAIS VIOLA A AUTONOMIA
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO
JUDICIÁRIO E O PACTO FEDERATIVO.
Nos termos do art. 99 da Constituição Federal, o Judiciário tem autonomia administrativa
e financeira:

Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e
financeira.
§1º Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos
limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de
diretrizes orçamentárias.
§ 2º O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais
interessados, compete:
I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais;
II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos
Presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos
tribunais.
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§3º Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas
propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes
orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da
proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária
vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º
deste artigo.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§4º Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem
encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do §1º, o
Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação
da proposta orçamentária anual. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004)
§5º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a
realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os
limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se
previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou
especiais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Depreende-se do que dispõe o art. 99, §5° da
Constituição Federal que OS TRIBUNAIS BRASILEIROS ESTAO PROIBIDOS DE
ASSUMIR

OBRIGAÇÕES

ESTABELECIDOS

NAS

QUE

EXTRAPOLEM

RESPECTIVAS

LEIS

OS
DE

LIMITES

DIRETRIZES

ORÇAMENTÁRIAS. Quando da edição da lei impugnada TODAS AS LEIS DE
DIRETRIZES

ORCAMENTÁRIAS

JÁ

ESTAVAM

APROVADAS,

CONSIGNANDO AS DESPESAS DO JUDICIÁRIO, SEM PREVER QUAISQUER
DAS

DESPESAS

EXTRAS

DESENCADEADAS

PELOS

JUÍZES

DE

GARANTIAS, QUE IMPLICARÃO NA NECESSIDADE DE MAIS JUÍZES,
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MAIS SERVIDORES, MAIORES DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMO,
POR EXEMPLO, PAGAMENTO DE DIÁRIAS, ENTRE OUTRAS.

Nesse sentido, cumpre trazer as lições do
Ministro Alexandre de Moraes:
“

Os Tribunais têm autogoverno e devem

elaborar suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados
conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias.
Se os respectivos órgãos dos Tribunais não
encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo
estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo
considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anula, os
valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os
limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
Se as propostas orçamentárias de que trata
este artigo forem encaminhadas em desacordo com esses limites, o Poder
Executivo procederá aos justes necessários para fins de consolidação da
proposta orçamentária anual.
Durante

a

execução

orçamentária

do

exercício, NÃO PODERÁ HAVER A REALIZAÇÃO DE DESESAS OU
ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES QUE EXTRAPOLEM OS LIMITES
ESTABELECIDOS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS,
exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos
suplementares ou especiais.
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A EC n° 45/04, em reforço à autonomia
financeira do Poder Judiciário, determinou que custas e emolumentos
sejam destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às
atividades específicas da Justiça.” Em “Direito Constitucional”, Alexandre
de Moraes, 32ª Edição, Editora Atlas/Gen, p. 534/535.

Como a implementação da lei acontecerá no
exercício financeiro dos orçamentos já aprovados, NA PRÁTICA A LEI ESTÁ
OBRIGANDO OS ESTADOS, NO QUE DIZ RESPEITO AOS TRIBUNAIS DE
JUSTIÇA, A ABRIREM CRÉDITOS SUPLEMENTARES OU ESPECIAIS PARA
FAZER FRENTES ÀS NOVAS DESPESAS DECORRENTES DA SUA
IMPLEMENTAÇÃO, VIOLANDO O PACTO FEDERATIVO.

Tantas despesas, por óbvio, demandariam um
prévio estudo de impacto orçamentário, para saber se o orçamento é suficiente ou não.
Esses estudos devem ser realizados por cada um dos Tribunais brasileiros, federais e
estaduais, diante das suas próprias particularidades, considerando-se as dimensões
continentais do Brasil.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
por exemplo, está no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque, no exercício de
2019, suas despesas com pessoal alcançaram 5,77% da Receita Corrente Líquida do
Estado de São Paulo.
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Nos termos do comunicado emitido pela
Presidência

do

Tribunal

em

27/06/2019,

disponível

https://www.tjsp.jus.br/Imprensa/Noticias/Noticia?codigoNoticia=58026&pagina=1,

em
o

TJ-SP desde então está proibido, com fundamento no art. 22 da LC 101/00, de criar novos
cargos, de prover cargos, de pagar horas extras e de promover alterações administrativas
que impliquem aumento de despesas, COMO AQUELAS DESENCADEADAS PELA
LEI IMPUGNADA.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO É UM EXEMPLO, DE OUTROS TANTOS QUE SE
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ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO, DE NÃO PODER CRIAR CARGOS E
DESPESAS.
De qualquer sorte, muito embora preveja no art.
3º-E que: “O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização
judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a
serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal.”,

na prática a Lei n°

13.964/2019 acaba tornando necessária a criação de cargos de juízes e serventuários da
Justiça, despesas extras com o pagamento de diárias, o que constitui ingerência
inconstitucional na autonomia administrativa e financeira do Judiciário e dos Tribunais
brasileiros. Da mesma sorte, cria despesas para os Estados e para o Distrito Federal,
violando o pacto federativo, na medida em que tais entes terão que promover os
remanejamentos orçamentários indispensáveis à aplicação da lei.
E, conforme já dito, tudo isso acontece no meio
do recesso forense e quando já aprovadas as leis orçamentárias, prevendo as despesas dos
Tribunais sem esses novos gastos criados na véspera do Natal.

Os dispositivos inquinados de inconstitucionais
são inexequíveis, no aspecto financeiro, orçamentário e material, sobretudo no exíguo
prazo de “vacatio legis”.

3

–

OFENSA

ISONOMIA

AO
E

PRINCÍPIO
À

DA

SIMETRIA

CONSTITUCIONAL EM RELAÇÃO ÀS
AUTORIDADES

PÚBLICAS

QUE

POSSUEM FORO DE PRERROGATIVA
DE FUNÇÃO. A lei impugnada igualmente viola o princípio da isonomia, na medida em
que passa a prever procedimento diverso daquele utilizado para o julgamento das
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autoridades públicas, regido pela lei n° 8038, de 28 de maio de 1990 que trata das ações
penais originárias, que não foi alterada, provocando a assimetria entre o primeiro grau e
os julgamentos de competência originária dos Tribunais.
De fato, o art. 2º, “caput” da Lei 8038/1990,
estabelece expressamente que O relator, escolhido na forma regimental, SERÁ O JUIZ
DA INSTRUÇÃO:

Art. 2º - O relator, escolhido na forma regimental, SERÁ O JUIZ DA
INSTRUÇÃO, que se realizará segundo o disposto neste capítulo, no
Código de Processo Penal, no que for aplicável, e no Regimento Interno do
Tribunal.
Isso significa que aquelas autoridades públicas
que possuem o foro por prerrogativa de função continuarão tendo o mesmo Relator, na
fase inquisitorial e na ação penal, tratamento diverso àquele que será dado a todas as
demais pessoas nas exatas mesmas condições, violando o art. 5º, “caput” da Constituição
Federal, na medida em que a distinção não se justifica entre os iguais. A falta de cuidado
do legislador, nesse particular, afastará também a simetria constitucional que hoje existe
entre as ações penais originárias nos Tribunais e as demais ações penais.
4 – RISCO DE IMPUNIDADE. LEI QUE
ESTÁ NA CONTRAMÃO DOS ANSEIOS
DA SOCIEDADE. As pesquisas realizadas por
ocasião do último pleito nacional revelaram que
os brasileiros não aguentam mais o aumento da
criminalidade e a impunidade, em grande parte decorrente da arcaica legislação brasileira.
É verdade que, em parte, a Lei n°13.964/2019 atende a esses anseios. No entanto, no que
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diz respeito à criação do “Juiz de Garantias” a lei, como visto, se mostra materialmente
inexequível, trazendo o risco de questionamentos da sua não aplicação, logo após o início
da sua vigência, por parte de réus, trazendo insegurança jurídica, risco de impunidade e
de prescrição de milhões de processos.

De acordo com os dados apresentados pelo
CNJ, no ano de 2018, tramitaram na Justiça Criminal 9,1 milhões de processos, com alta
de 0,7% em relação ao exercício anterior. O modelo proposto de Juiz de Garantias
implicará na apreciação desse altíssimo volume de processos por dois juízes. É certo que
o juiz que conduz a fase inquisitorial tem maior facilidade para processar e julgar a ação
penal dele resultante. Não há dúvidas, portanto, de que o trabalho aumentará
substancialmente, o que justifica, no mínimo, maior tempo de preparação dos Juízos e
Tribunais para enfrentarem essa nova realidade.

Rua Berta, 87 – Vila Mariana – São Paulo – CEP 04120-040 - Tel.: (11) 5908-8818
www.albertorollo.com.br

A adaptação enquanto a lei está em vigor
certamente ensejará inúmeros habeas corpus, recursos e incidentes processuais nas ações
criminais, que poderão significar, na prática, maior risco de impunidade, na contramão
do espírito do “pacote anticrime”, sugerido pelo Ministro Sergio Moro.

Essa

ofensa

à

autonomia

financeira

e

orçamentária do Judiciário também implica em ofensa ao art. 96, II, “d” da Constituição
Federal porque compete PRIVATIVAMENTE ao Supremo Tribunal Federal, aos
Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo a
alteração da organização e da divisão judiciárias.

Mais de 40% dos juízes brasileiros trabalham
em varas únicas, ou seja, não dispõem de outros colegas na mesma comarca. Existem
casos, ainda, de juízes de comarcas do interior dos Estados que respondem por três ou
mais comarcas, o que evidencia a profunda reorganização judiciária que o novo modelo
implantado, sem qualquer estudo prévio, provocará em todos os Tribunais brasileiros.
Essa reorganização judiciária demanda prévio estudo, até mesmo para minimizar e
otimizar as despesas. Isso não pode ser feito em todo o Brasil a toque de caixa, no exíguo
prazo de “vacatio legis” previsto pela lei impugnada.

Na prática, frise-se, essa inexequibilidade da lei
representará inconformismos e incidentes processuais de toda a ordem, que assolarão o
poder Judiciário com ainda mais trabalho. De acordo com o CNJ, ao final de 2018 havia
22.635 cargos de magistrados criado por lei, dos quais 18.141 providos e 4.494 vagos.
Vale dizer, cerca de 20% dos cargos de juízes no Brasil estão vagos.
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A criação de cargos, por importar na criação de
despesas e depender de recursos orçamentários, deve ser proposta pelos respectivos
Tribunais, que encaminharão suas demandas aos respectivos poderes legislativos. A
reorganização administrativa e orçamentária inerente à lei impugnada fere as atribuições
privativas dos Tribunais, prevista no art. 96, II, “d” da Constituição Federal.

A lei impugnada tenta disfarçar a criação de
cargos e a reorganização de todo o Judiciário que promove ao falar em “rodízio de
magistrados”, no parágrafo único do art. 3º-D. É impossível falar em “rodízio de
magistrados” diante da falta de aproximadamente 4500 juízes nos quadros do judiciário
brasileiro. Esse “rodízio de magistrados”, como dito acima, implicará no aumento de
despesas com pessoal, o que alguns Tribunais de Justiça estão impedidos de fazer.

É evidente que a lei cria despesas para outros
entes da Federação, em ofensa ao pacto federativo, e obriga os Tribunais a proverem
cargos vagos de juízes e a promoverem a reorganização judiciária, ATÉ O DIA 23 DE
JANEIRO DE 2020.

PEDIDO DE LIMINAR
Nos termos dos artigos 10 e seguintes da Lei
9868/99 e do art. 273 do CPC, requer-se cautelar e liminarmente:
a – a SUSPENSÃO DA EFICÁCIA dos artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3º-E e 3º-F,
introduzidos pelo art. 3º da Lei n° 13.964, de 24 de dezembro de 2019 no Decreto-Lei n°
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), que criam o órgão
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jurisdicional do “Juiz das Garantias” e definem suas competências, por ofensa ao artigos
96, II, “d” e 99 da Constituição Federal, até o julgamento final dessa ação.

Conforme explanado, a criação desse novo
órgão jurisdicional fere a autonomia administrativa e financeira dos Tribunais brasileiros,
bem como o pacto federativo, porque torna necessária a criação de novos cargos de juízes
ou de provimentos daqueles vagos existentes, criando despesas para os demais entes
federativos em momento de crise e de contenção de gastos. De igual sorte, a medida foi
instituída sem estudo prévio de impacto financeiro e orçamentário, em momento em que
os orçamentos dos Tribunais já estão definidos.

Embora a lei tenha previsto, no seu art. 3º-E
que: “O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização
judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a
serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal.”, não estabeleceu prazo
razoável para a edição dessas normas, nos âmbitos dos respectivos Estados e do Distrito
Federal, permanecendo também nesse aspecto o período de “vacatio legis” de apenas 30
dias. Vale dizer, cioso da necessidade de adequação das normas de organização judiciária
de todos os Tribunais brasileiros o legislador previu apenas o prazo de 30 dias para tanto,
em período de recesso e de festas de final de ano, O QUE É MATERIALMENTE
IMPOSSÍVEL DE ATENDER.

O art. 3º-D afirma o impedimento do juiz da
fase inquisitorial de funcionar no processo penal, incrementando o trabalho judiciário e
tornando necessários mais juízes, para dar conta do enorme volume de processos. O
trabalho judiciário praticamente será dobrado no processo penal, tornando necessários
mais juízes. Tanto a criação de novos cargos quanto o “rodízio de juízes” implicam na
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criação de despesas para Tribunais e outros entes federativos, sem previsão orçamentária
e sem estudo prévio do impacto orçamentário. Tanto é assim que esse C. STF teve que
constituir às pressas um grupo de trabalho, que deverá promover estudo profundo em
exíguos quinze dias do período de recesso. ISSO DEVERÁ SER FEITO POR TODOS
OS TRIBUNAIS DA FEDERAÇÃO, PORQUE CADA TRIBUNAL TEM AS SUAS
PARTICULARIDADES, QUE O ESTUDO DO STF NÃO CUIDARÁ.

Os
competências

do

órgão

jurisdicional

demais

dispositivos

inconstitucionalmente

definem

as

criado.

A

inconstitucionalidade dos demais dispositivos é decorrente da criação de órgão
jurisdicional inconstitucional, criando despesas para Tribunais e outros entes federativos,
em ofensa à autonomia financeira e administrativa dos Tribunais e ao pacto federativo.

O disposto no art. 20 da Lei n° 13.964 de 24 de
dezembro de 2019, que estabelece que ela entra em vigor 30 dias após a sua publicação,
traz o perigo da demora, na medida em que o Juiz de Garantias deverá exercer suas
competências a partir de 23 de janeiro de 2020, sem que os Tribunais, mercê do recesso
forense, tenham tido tempo de realizar estudos de adaptação e, principalmente, de
promover a reorganização judiciária prevista no art. 3º-E, cronologicamente impossível
de ser feita nesse curto período assinalado pela lei impugnada. O “periculum in mora”
reside também na natural demora na tramitação dessa ação.

A fumaça do bom direto está nos indícios de
inconstitucionalidade e nas manifestações de entidades representativas de juízes e dos
próprios Tribunais, no sentido de que as novas medidas representarão despesas sem que
tenham sido criadas as receitas necessárias para dar conta delas. Reside também na
evidente inviabilidade da regulamentação da lei e da sua aplicação a partir de 23 de janeiro
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de 2020, mercê dos diversos estudos que deverão ser promovidos pelos Tribunais
brasileiros. Requer-se que a liminar eventualmente concedida seja ratificada quando do
julgamento final da ação.

REQUERIMENTOS

Requer-se a intimação do Presidente do Senado
Federal, do Presidente da Câmara dos Deputados e do Presidente da República a fim de
que prestem as informações necessárias, no prazo legal de trinta dias.

Requer-se a citação do Advogado-Geral da
União para que, em o querendo, defenda a constitucionalidade da norma impugnada.

Requer-se a intimação do Procurador-Geral da
República, considerando a intervenção obrigatória do Ministério Público enquanto
“custus legis”.

Requer-se, ao final, a integral procedência
dessa ação, a fim de que seja reconhecida a inconstitucionalidade dos artigos 3º-A, 3º-B,
3º-C, 3º-D, 3º-E e 3º-F, introduzidos pelo art. 3º da Lei n° 13.964, de 24 de dezembro de
2019 no Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), que
criam o órgão jurisdicional do “Juiz das Garantias” e definem suas competências, por
ofensa ao artigos 96, II, “d” e

99 da Constituição Federal. Requer-se, ainda, a

confirmação da liminar concedida. Sucessivamente, requer-se a suspensão da eficácia dos
artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3º-E e 3º-F, introduzidos pelo art. 3º da Lei n° 13.964, de
24 de dezembro de 2019 no Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de
Processo Penal), que criam o órgão jurisdicional do “Juiz das Garantias” e definem suas

Rua Berta, 87 – Vila Mariana – São Paulo – CEP 04120-040 - Tel.: (11) 5908-8818
www.albertorollo.com.br

competências, até que os Tribunais brasileiros promovam os estudos de viabilidade
técnica, financeira e orçamentária da sua aplicação, bem como promovam as
reorganizações judiciárias previstas pela própria lei impugnada, que não concedeu prazo
suficiente para tanto.

Dá-se à causa o valor de R$1.000,00 (um mil
reais).

Termos em que,
P. E. Deferimento.
São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

Arthur Luis Mendonça Rollo
OAB-SP nº 153.769
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