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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR FELIPE SANTA CRUZ, DIGNÍSSIMO 
PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref. Processo nº 49.0000.2020.000002-6 

 

Assunto:  Estruturação e Implementação do juiz das garantias e do julgamento 
colegiado de  1º grau 

 
 
 
 
 
 
 

O Ministro Humberto Martins, Corregedor Geral de Justiça e Coordenador do 
Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça, para a Estruturação e Implementação do 
juiz das garantias e do julgamento colegiado de 1º grau, por meio do Ofício nº 839/CN-
CNJ/2019, solicitou desse Conselho Federal. 

  
Vossa Excelência, em despacho do dia 2 de janeiro p.p., encaminhou o 

processo à Comissão Especial de Direito Processual Penal, para análise e parecer.  
  
O parecer é no sentido de que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil envie sugestões com vistas a contribuir para a Estruturação e Implementação do “Juiz 
das Garantias”, tendo em vista a grande relevância da matéria.  

 
Aliás, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sobre a mesma 

temática, requereu a sua admissão como amicus curiae na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 6.298/DF, que tramita no Egrégio Supremo Tribunal Federal. 

 
Ressalte-se, por outro lado, que as presentes propostas dizem respeito apenas à 

implementação do juiz das garantias em processos que tramitam perante o primeiro grau de 
jurisdição, o que não significa que a medida seja desnecessária nas ações penais de 
competência originária dos tribunais. Ao contrário, as mesmas razões que justificam a 
separação das funções de juiz das garantias, de um lado, e juiz da instrução e do julgamento, 
de outro, em primeiro grau, também impõem a segregação das mesmas funções, 
especialmente em reação ao relator, no caso do rito da Lei nº 8.038/1990.  
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Todavia, regulamentação do juiz das garantias em primeiro grau é muito mais 
urgente e tem uma abrangência muito maior, razão pela qual é urgente e inadiável, enquanto 
que a sua implantação no âmbito das ações penais de competência originária dos tribunais 
poderá aguardar a decisão do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da citada ADI nº 
6298/DF.  

 
Como cediço, a figura do Juiz das Garantais foi prevista pela Lei 

nº 13.964/2019, que entre tantas outras mudanças relevantes, acresceu os artigos 3º-A a 3º-F 
do Código de Processo Penal. 

 
O novo artigo 3º-E. do Código de Processo Penal estabelece 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”. 
  
  Diante da novel legislação, os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito 
Federal, bem como os Tribunais Regionais Federais deverão estabelecer as regras tanto de 
aplicação do juiz das garantais para as futuras investigações criminais e processo penais, bem 
como de criar um regime com regras de transição para as atuais investigações e processo em 
curso. 
  Essa tarefa está sendo capitaneada pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio 
de um Grupo de Trabalho específico para a Estruturação e Implementação do juiz das 
garantias e do julgamento colegiado de 1º grau. 
  
  As sugestões que se seguem partem da premissa de que o impedimento para 
atuação na fase processual do magistrado que atuou como juiz das garantais, prevista no 
artigo 3º-D do Código de Processo Penal deverá ter aplicação imediata (CPP, art 2º), 
assegurando maior efetividade a imparcialidade do juiz. 
 

 O parecer defende que, nas comarcas e subseções judiciária em que houver 
pluralidade de Varas criminais, seja uma delas especializadas para ter por competência 
específica as matérias atribuídas ao juiz das garantais, pelo novo art. 3º-B do CPP.  
 
  O parecer também considera as dificuldades e peculiaridades das comarcas em 
que há apenas um magistrado exercendo a Jurisdição, bem com que, em tais hipóteses, o 
parágrafo único do art. 3º-D estabelece que “os tribunais criarão um sistema de rodízio de 
magistrados” a fim de assegurar a implementação do Juiz das garantais.  

 
Sugere-se que a regulamentação para a efetivação do “Juiz das garantais” seja 

feita mediante dois sistemas distintos: I – regras para as futuras investigações e processos que 
venham a se iniciar; II – regras de transição para as investigações e processos em curso.  

 
Em relação ao primeiro sistema, é preciso distinguir três situações que deverão 

ser objeto de regulamentação específica: (I.1) as comarcas ou  subseções judiciária 
constituídas por vara única, com apenas um magistrado atuando; (I.2) as comarcas e 
subseções judiciárias em que há apenas dois magistrados atuando; (I.3) as comarcas ou 
subseções judiciárias em que há três ou mais varas.   
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Já quanto ao sistema de transição, propõe-se a regulamentação a partir de duas 
situações: (II.1) às investigações em curso; (II.2) os processos em curso que estejam sob a 
competência de juízes que atuaram na fase de investigação, exercendo as funções que a Lei nº 
13964/2019 atribui ao juiz das garantais (CPP, art. 3-B). 

 
I - Regras para as futuras investigações e processos 

 No caso de futuras investigações e de processos que venham a ser instaurados, 
depois do início de vigência da Lei nº 13.964/2019, é preciso distinguir três situações que 
deverão ser objeto de regulamentação específica: (I.1) as comarcas ou  subseções judiciária 
constituídas por vara única, com apenas um magistrado atuando; (I.2) as comarcas e 
subseções judiciárias em que há apenas dois magistrados atuando; (I.3) as comarcas ou 
subseções judiciárias em que há três ou mais varas.   
 
 I.1 – No caso de novas investigações criminais que venham a ser instauradas 
em comarcas ou  subseções judiciária em que sem constituídas por vara única, com apenas um 
magistrado atuando, o parágrafo único do art. 3º-D estabelece que “os tribuna regime de 
rodízio, com juiz atuante em vara de comarca mais próxima, ou outra regra de substituição 
automática, já estabelecidas administrativamente pelos Tribunais, para os casos de 
impedimento e suspeição do juiz de tal vara.  
  
 Nesse caso, para se preservar a regra geral de competência territorial do 
Código de Processo Penal, do juiz do lugar em que se consumar a infração penal (art. 70, 
caput), que será o juiz natural para processar e julgar o acusado (CR, art. 5º, caput, LIII), o 
juiz da comarca próxima, é que deverá atuar como “juiz das garantais”, sendo que o 
magistrado da própria comarca atuará depois do recebimento da denúncia ou queixa, na 
própria comarca em que os fatos ocorreram, presidindo a audiência e sentenciando o feito.  
  
 Por outro lado, a Autoridade Policial que presidirá o inquérito policial deverá 
ser aquela do local em que o crime tenha ocorrido. De modo semelhante, o representante do 
Ministério Público que deverá se manifestar nos autos, durante o inquérito policial ou outra 
forma de investigação preliminar – tanto na fase de investigação quanto na fase processual – 
será o representante do Ministério Público com atribuição para a própria Comarca em que o 
fato ocorreu, tendo em vista que não existe a figura específica do “Ministério Público de 
Garantias”.  
  
 Portanto, toda a investigação, assim como medidas cautelares e requerimentos 
de meios de obtenção de provas deverão tramitar na Comarca em que o crime ocorreu. 
Somente na oportunidade em que se tenha que abrir vista para algum ato decisório é que os 
autos deverão ser encaminhados para o Juiz das garantais, que será o juiz previsto no regime 
de rodízio, que normalmente são os juízes das Comarcas contiguas. 
 
 Especialmente nas Justiças dos Estados que já adotam o processo eletrônico, 
bem como perante a Justiça Federal, podem ser criadas varas regionais especializadas, com 
jurisdição sobre área territorial que abranja várias comarcas ou subseções judiciárias, send0-
lhes atribuída competência especializada para atuar com Juiz das Garantias. A tramitação 
eletrônica do inquérito policial trará mais celeridade à decisão do Juiz das garantais. Com o 
recebimento da denúncia ou queixa, os autos serão encaminhados para o juízo criminal do 
local do fato. 
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 Certamente a medida mais complexa a ser realizada em comarca contigua em 
que o juiz atuara como juiz de garantais é a realização de audiência de custódia (CPP, art 3º-
B, caput, II) que poderá inclusive ser realizada, justificadamente em prazo superior ao de 24 
horas, pela necessidade de transferência do preso para outro comarca (CPP, art. 310, § 4º). As 
audiências de custódia devem ser realizadas pelo Juiz das garantais na presença do preso. 
Embora haja controvérsia sobre a possibilidade de realização de audiência de custódia por 
videoconferência, inclusive no plano de sua compatibilidade convencional, se houver 
impossibilidade motivada de deslocamento, excepcionalmente poder-se-á admitida a 
realização da audiência de custódia por videoconferência, especialmente se houver grande 
dificuldade ou demora para o deslocamento do preso até a comarca em que se localizar o Juiz 
das Garantias. 
 
 I.2 – Nas comarcas ou  subseções judiciárias em que houver dois magistrados 
atuando, ambos com competência plena, propõe-se que, nas novas investigações criminais 
que venham a ser instauradas, o um juiz funcione como juiz das garantais do outro, e vice-
versa. Esse, aliás, normalmente já é critério de substituição automática estabelecido 
administrativamente pelos Tribunais, nas hipóteses de impedimento ou suspeição de um dos 
juízes.  
  
 Por outro lado, na hipótese de existência de dois juízes, em que a apenas um 
deles seja atribuída a competência penal, será preferível que ele atue como o juiz da instrução 
e julgamento, sendo a função do juiz das garantais exercida pelo juiz que, originariamente, 
não detém competência penal.  
 
 I.3 – Por fim, nas comarcas ou subseções judiciária em que houver três ou mais 
varas, propõe-se, a depender da movimentação de cada vara, que para as novas investigações 
criminais que venham a ser instauradas, haja a especialização de uma vara para que seu titular 
atue com juiz das garantais, atribuindo-se aos demais juízes com competência penal a função 
de juízes de instrução e de julgamento. A especialização, permitindo uma atuação específica e 
concentrada nas matérias do art. 3º-B do CPP, permitirá um melhor conhecimento técnico do 
julgador nos temas de sua atuação e, consequentemente, uma maior celeridade nas decisões.  
  
 Nos casos em que essa solução não seja possível, sugere-se a aplicação do 
mesmo regime do item I.2. 
 
II - Regras de transição 
 
 Por outro lado, no caso de regras de transição a serem aplicadas às 
investigações e processo em curso, será necessário distinguir duas situações: (II.1) às 
investigações em curso; (II.2) os processos em curso que estejam sob a competência de juízes 
que atuaram na fase de investigação, exercendo as funções que a Lei nº 13964/2019 atribui ao 
juiz das garantais (CPP, art. 3-B).  
 
 II.1 - No caso de investigações em curso, a melhor solução é a investigação 
continuar perante o juiz de direito que vem exercendo as funções do juiz das garantais e, em 
caso de oferecimento e recebimento da denúncia ou queixa, que seja realizada uma 
redistribuição livremente do processo entre as varas criminais, com a exceção da vara do 
próprio juiz impedido por já ter exercido as funções de juiz das garantais. 
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 II.2 No caso de processos em curso que estejam sob a competência de juízes 
que atuaram na fase de investigação, exercendo as funções que passaram a ser atribuídas ao 
juiz das garantais, a melhor solução é que seja realizada, imediatamente, uma redistribuição 
livremente do processo entre as varas criminais, com a exceção da vara do próprio juiz 
impedido, por já ter exercido as funções de juiz das garantais. Nesse caso, caberá ao novo juiz 
ratificar ou anular os atos decisórios praticados após o recebimento da denúncia ou queixa. 
 
 Nesses termos, é o parecer que, s.m.j., se apresenta a elevada consideração 
de Vossa Excelência.  
 
 Brasília/DF, 10 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 

Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró 
Conselheiro Federal/SP 

Presidente da Comissão Especial de Direito Processual Penal 


