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Los juristas critican sistemáticamente reformas 

legislativas, en ocasiones simplemente porque son nuevas, 

o son muy reticentes ante cualquier novedad doctrinal o 

jurisprudencial (JORDI NIEVA FENOLL, Contra la carga de la 

prueba, Barcelona: Marcial Pons, 2019, p. 23).  

 

 

O SOLIDARIEDADE, partido político devidamente constituído e registrado no 

TSE, com qualificação e endereço no anexo instrumento de mandato, 

representado neste ato por seu presidente (doc. 1), PAULO PEREIRA DA SILVA, por 

meio de seus advogados especialmente constituídos (doc. 2), nos autos da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) supra nomeada promovida pela 

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS ___ AMB em conjunto com a 

ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL ___ AJUFE, com fundamento no 

disposto pelos arts. 138 e ss. do CPC, e 7º da Lei n. 9.868/99, vem à elevada 

presença de Vossa Excelência requer sua habilitação na qualidade de 

 

 AMICUS CURIAE 

 

pelas razões de direito e motivos de fato deduzidas adiante expostos.  

 

  

A. SÍNTESE DA ADI E CABIMENTO DO PEDIDO  

1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) da fina lavra de 

ilustres advogados, movida pelas prestigiosas Associações dos Magistrados 

Brasileiros (AMB) e dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE) contra os artigos 3-A, 



3-B, 3-C, 3-D, 3-E e 3-F acrescidos ao Código de Processo Penal pela Lei n. 

13.964/19, que instituem o juiz das garantias. 

 

2. O peticionário, Partido legalmente constituído e com ampla representação em 

todo território nacional, com vários parlamentares na Câmara Federal, tem nos 

seus Estatutos, entre outros compromissos, o de assegurar “os direitos 

fundamentais definidos na Constituição Federal” (art. 1º). Do formidável elenco 

de direitos e garantias estabelecidos no art. 5º da Constituição da República, 

vamos encontrar tanto o relativo a segurança (caput), como os assim chamados 

“direitos fundamentais de caráter judicial” (Justizgrundrechte1). Assim, o devido 

processo legal, “enquanto complexo de princípios e de normas que amparam qualquer 

acusado em sede de persecução criminal” (Min. CELSO DE MELLO, HC n. 94.016, DJ 

1º/4/2013) atina, entre outros aspectos, com o direito à ampla defesa, 

contraditório e, como corolário do Juiz Natural (CF, art. 5º, incisos LIII e 

XXXVII), com a condução do processo por um juiz imparcial e um julgamento 

justo (fair trial). 

 

3. Coerente com o mandamento fundamental dos seus Estatutos, o 

SOLIDARIEDADE (SD) participou ativamente dos intensos e extensos debates 

legislativos que culminaram com a edição da Lei n. 13. 964/2019 e, 

especialmente, no que diz com a instituição do denominado “Juiz das 

Garantias”, com o qual colaborou na aprovação. Tem, portanto, não apenas por 

força de seus Estatutos, justo interesse em participar como Amigo da Corte da 

discussão travada nesta ADI. O SD, neste ponto, se irmana com as sábias 

palavras expressas pelo em. Min. CELSO DE MELLO por ocasião do julgamento da 

AP- 470, quando aludiu à justa preocupação: 

 

  (...) da comunidade internacional com a preservação da 

integridade das garantias processuais básicas reconhecidas às 

pessoas meramente acusadas de práticas delituosas tem 

representado, em tema de proteção aos direitos humanos, um dos 

                                                 
1
 GILMAR F. MENDES e Outros, Curso de direito constitucional. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 587. 



tópicos mais sensíveis e delicados da agenda dos organismos 

internacionais, seja em âmbito regional, como o Pacto de São José da 

Costa Rica (Artigo 8º, § 2º, “d” e “f”), aplicável ao sistema 

interamericano, seja em âmbito global, como o Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 14, n. 3, “d”), celebrado sob 

a égide da Organização das Nações Unidas, (...) (acórdão, fls. 

52.215). 

 

4. Afora o mais, a própria Constituição Federal outorga ao partido político com 

representação na Câmara, como é o caso do SD, a sua defesa em ampla 

extensão (art. 103, inc. VIII). Da mesma forma e na linha do documento Maior 

da cidadania, coloca-se o art. 2º, inc. VIII, da Lei n. 9.868/1999, conferindo a 

mesma legitimação ao SD para propor ação direta de inconstitucionalidade, isto 

é, defender a Constituição Federal em todos os seus termos.  

 

5. Dessa forma, atinando a discussão posta nos autos com tema de direito 

fundamental ligado ao processual penal, umbilicalmente voltado a assegurar a 

imparcialidade do juiz, a ponto de o em. Min. LUIZ FUX ter afirmado que o 

instituto em foco “não apenas reforma, mas refunda o processo penal brasileiro” 

(decisão de 22 de janeiro p.p. na MC da ADI em exame, grifamos), aguarda sua 

admissão no feito como amicus curie. 

 

B. BREVÍSSIMA DIGRESSÃO SOBRE O TEMA 

6. O instituto do juiz de garantias não é virgem na cena forense brasileira. Para 

exemplificar, o Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária (DIPO) 

foi criado em 1985 pelo Provimento 233 do Conselho Superior da Magistratura 

paulista no âmbito do TJSP. Com tal diploma incorporou-se o antigo Setor de 

Inquéritos Policiais e Habeas Corpus que tinha como atribuição acompanhar 

“todos os atos relativos a inquéritos policiais e incidentes, bem como os pedidos de 

habeas corpus, autos de prisão em flagrante, pedidos de prisão preventiva e restituição 

de coisas apreendidas, inclusive determinar o arquivamento do inquérito policial”, bem 

como “proceder às atividades inerentes à Corregedoria da Polícia Judiciária, no âmbito 

da Capital” (Provimento 167/84).  



 

6.1. O Provimento 167/84 punha em destaque a necessidade de “uma divisão 

de trabalho, para melhor acompanhamento dos inquéritos policiais em geral, de 

seus incidentes e dos pedidos de habeas corpus ”.  

 

7. Em 2013, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou a Lei 

Complementar n. 1.208 inserindo o órgão formalmente à organização judiciária 

do Estado e atribuindo ao Conselho Superior da Magistratura a designação dos 

juízes e juízas do DIPO e do(a) Corregedor(a), mediante lista de interessados e 

após análise do “histórico profissional”.  

 

8. Outros Estados da federação, como bem apontou o em. Min. DIAS TOFFOLI em 

sua r. decisão cautelar de 15 de janeiro último (p. 24), também instituíram 

centrais de inquéritos policiais que fazem as vezes do que a Lei impugnada 

chama de Juiz de Garantias: 

 

- Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (capital + 22 no 

interior); 

- Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (capital); 

- Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (São Luís e 

Imperatriz); 

- Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (capital); 

- Tribunal de Justiça do Estado do Pará (capital); 

- Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (capital); 

 

9. Em setembro 2008, o Conselho Federal da OAB, por meio de artigo de seu 

antigo diretor, o primeiro subscritor desta manifestação, em debate com o então 

juiz federal SERGIO MORO, criticando o modelo que concentrava na figura de um 

único juiz a investigação e o julgamento da ação penal, já preconizava: “É 

necessário repensar o modelo”. No corpo da matéria vinha gizado: 

 

“Um meio de se neutralizar esse efeito deletério sobre os juízes 

que exercem suas importantes atividades nessas varas [as 



especializadas] é a adoção do modelo existente há anos na Justiça 

estadual paulista e sem o menor comprometimento da eficácia das 

apurações dos crimes. Com efeito, o Departamento de Inquéritos 

Policiais reúne uma dezena de juízes e tem o mister de 

acompanhar o desenvolvimento das investigações, deferindo 

produção de provas e determinando as quebras de sigilo. Todavia, 

encerrada essa fase, quando o membro do Ministério Público 

oferece a denúncia, cessa a competência do Dipo e o inquérito vai 

para uma das 31 varas criminais da capital” (ALBERTO ZACHARIAS 

TORON, em: O Estado de S. Paulo, 12/9/2008, p. A6, doc. anexo). 

 

10. Novamente, em abril de 2009, em debate com o então presidente da AJUFE, 

Des. Fed. NINO TOLDO, que confessava ver com simpatia a ideia ___ e hoje a 

apoia com entusiasmo ___ salientou-se a necessidade de se preservar a isenção 

do juiz que conduz e julga a ação penal, verbis: 

 

É preciso separar o juiz que julga a causa da parte pré-processual, 

da fase do inquérito. Tudo isso para que haja mais isenção. (...) 

Penso que em muitos caos não (há isenção)... Se ele participou de 

toda a fase pré-processual, se foi ativo na produção de provas, está 

contaminado. (...) O modelo que temos hoje tem ensejado abusos e 

equívocos” (ALBERTO ZACHARIAS TORON, debate: “Houve abusos na 

operação da PF?” O Estado de S. Paulo, 04/4/2009, p. A6, doc. 

anexo). 

 

11. Mas não era apenas a OAB, há mais de 11 anos, bradando pela necessidade 

de se repensar a estrutura do processo penal pátrio. Também o então presidente 

do STJ, Min. CESAR ASFOR ROCHA, em entrevista, salientava a necessidade de se 

“criar um núcleo na justiça que cuidaria das medidas cautelares urgentes... e o 

juiz que integrasse esse núcleo não poderia ser o juiz da ação penal” (O Estado de S. 

Paulo, 07/9/2008, “É preciso mudar a Constituição”, A14). Depois, a redação 

perguntava: “por quê”: 

 

Porque o juiz que cuida da ação penal evidentemente não vai 

querer que seu trabalho acabe em nada. Por isso ele passa a ser um 

investigador. 



Para isso não precisaria de mudança em lei, não é? 

Não penso que isso precise de inovação legislativa. Bastaria uma 

distribuição de competência. Poderia ser da competência de cada 

tribunal determinar isso. 

 

12. De outra parte, o Projeto de Lei do Senado n. 156, de 2009, que busca 

instituir um novo Código de Processo Penal, logo no seu art. 15, institui o Juiz 

das Garantias e, importante, com a mesma feição, na essência, do art. 3º ora 

questionado nesta ADI. 

 

13. Feita essa ligeira digressão, parece fácil perceber que o instituto que se quer 

introduzir em âmbito nacional nada tem tão novidadeiro e nem é exclusividade 

nacional. 

 

14. Como quer que seja, além de implicar na especialização do juiz que cuida 

dos inquéritos, conferindo a estes procedimentos a necessária higidez e mais 

celeridade, permite que se preserve o juiz que irá julgar a futura ação penal, de 

modo a impedir que participe da produção da prova pré processual. Longe de 

se constituir um procedimento moroso, a especialização do juiz joga forte na 

agilização deste e com riscos mais reduzidos de nulidades. Em outros termos, 

mais segurança para a população. 

 

15. Embora possa parecer paradoxal, esse mesmo juiz especializado na fase do 

inquérito e que, portanto, conduz melhor os procedimentos investigatórios, é o 

que vai permitir que o futuro réu tenha um juiz menos contaminado pela 

tormentosa fase de escutas telefônicas e ambientais, buscas e apreensões, 

prisões etc. e, em tese, possa vir a ser julgado por um juiz mais imparcial.  

 

16. Juiz de Garantias, ou das cautelares, ou dos inquéritos policiais, ou da 

central de inquéritos quer dizer a mesma coisa: justiça mais célere, racional, 

segura e que permite a consecução de um processo mais justo com um juiz mais 



equidistante que o atual partícipe de um modelo que escancara a possibilidade 

da parcialidade.  

 

17. Por fim, deve ser repetida aqui a importante advertência lançada pelo em. 

Min. LUIZ FUX quando na citada decisão de 22 de janeiro p.p. frisou que “não 

compete ao Supremo Tribunal Federa realizar um juízo eminentemente político 

do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou 

inapropriado” (p. 13) e, em outra passagem, completou: “ainda que com as 

melhores intenções, aperfeiçoar, criar ou aditar políticas públicas (...)”. Para 

concluir: “no âmbito do controle de constitucionalidade, a competência deste 

Tribunal restringe-se a verificar a coexistência entre, de um lado, os valores 

morais e empíricos que sublinham a Constituição e, de outro, o texto da 

legislação! (p. 14). 

 

17.1. Traçados esses limites, é evidente que o instituto impugnado na ADI não 

padece de qualquer inconstitucionalidade. 

 

C. A IMPARCIALIDADE DO JUIZ COMO DEVER DO ESTADO E O 

DEFEITO DO ATUAL SISTEMA PROCESSUAL 

 

c.1 A imparcialidade do juiz como dever do estado 

18. “A palavra juiz não se compreende sem o qualificativo de imparcial”, essa é 

a eloquente lição de GUSTAVO BADARÓ2, que aponta a garantia da 

imparcialidade como corolário do juiz natural que a Constituição assegura no 

art. 5º incisos XXXVII e LIII e desde a Carta Outorgada de 1822. Daí, para 

exemplificar, a proibição constante da LOMAN de o juiz manifestar sua opinião 

por qualquer meio de comunicação sobre processo pendente de julgamento (art. 

36, III). 
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 Processo Penal. 3ª ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 40 



18.1. De fato, o direito a um “tribunal imparcial” é assegurado pelo Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966 (art. 14.1: “Todas as pessoas 

são iguais perante os Tribunais e as Cortes de Justiça. Toda pessoa terá o direito 

de ser ouvida publicamente e com as devidas garantias por um Tribunal 

competente, independente e imparcial, estabelecido por lei, na apuração de 

qualquer acusação de caráter penal formulada contra ela ou na determinação de 

seus direitos e obrigações de caráter civil”). Da mesma forma, a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, adotada no âmbito da Organização dos 

Estados Americanos, em San José da Costa Rica, em 22 de dezembro de 1969, 

garante o direito a “um juiz ou tribunal imparcial” (art. 8.1: Toda pessoa terá o 

direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por 

um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 

anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada 

contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, 

trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza”. 

 

19. Considerando que os tratados internacionais de direitos humanos que o 

Brasil subscreveu ostentam a condição de norma supralegal (RE 466.343, rel. 

Min. CEZAR PELUSO) só se pode dizer que o Brasil adota a garantia do juiz 

imparcial no seu sistema de justiça. 

 

c.2 O defeito do atual sistema do processo penal 

20. Bem resumidamente, o juiz que legitimamente na fase do inquérito autoriza 

medidas invasivas como escutas telefônicas e ambientais, além de buscas e 

apreensões e prisões processuais, acaba se tornando uma espécie de 

protagonista da própria investigação. Seu olhar e sentir fica profundamente 

comprometido com o que viu, ouviu e produziu. Esse juiz, quando sentenciar, 

tem poucas chances de ser imparcial. Ele está fortemente contaminado pela sua 

atuação na fase investigativa. 

 



21. Não é por outra razão que, há muito tempo, os advogados vêm reclamando 

dessa verdadeira desvantagem processual quando defendem réus diante de 

juízes que desde a fase do inquérito estão ditando decisões implicam na quebra 

de sigilo, escutas, buscas e apreensões, prisões preventivas etc. O juiz, como 

percebeu o então presidente do STJ, CESAR ASFOR ROCHA, “não quer colocar o 

seu trabalho a perder”. 

 

22. Essa separação entre o juiz que atua na fase investigatória e o que ouvirá as 

testemunhas e julgará é essencial para se garantir a sua imparcialidade ou, 

quando menos, erigir-se um sistema que confira melhores condições para um 

julgamento imparcial. Como registra o citado BADARÓ, a Corte Europeia de 

Direitos Humanos, de longa data, tem rechaçado o modelo do juiz que atua 

tanto na fase de investigação como na do julgamento da causa (ob. cit., p. 42). 

Este não é ___ e não pode ser ___ o imparcial para julgar. 

 

23. Há quem, como LUIS GUSTAVO GRANDINETTI CASTANHO DE CARVALHO e 

BURNO AUGUSTO VIGO MILANEZ, diga o seguinte:  

 

A originalidade cognitiva do juiz do processo, havida em modelos 

acusatórios, é impossível no sistema inquisitório, mesmo quando 

promovida a repartição de competências, dado que absolutamente 

todos os elementos produzidos na fase investigativa, perante o 

juiz do inquérito, são amplamente cognoscíveis pelo juiz da fase 

processual, ante a inexistência de regra que preveja a exclusão 

física dos autos do inquérito policial, após o juízo positivo de 

admissibilidade da acusação pelo juiz das garantias3. 

 

24. Certo, mas isso antes de impedir, serve de estímulo para que se crie uma 

estrutura que dê, ao menos em tese, maiores e melhores condições para o 

ambiente da imparcialidade. Esse o caminho trilhado pelo legislador de 2019 na 

                                                 
3
 www.conjur.com.br, Dividir competências não é suficiente para evitar contaminação do juiz do 

processo, 23/janeiro/2020. 



lei impugnada, aliás, na linha do que já existe no Brasil e em outros países da 

América Latina e Europa.  

 

D. INEXISTE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ESPÉCIE 

25. A criação do “Juiz de Garantias” modifica regras de competência criminal 

referentes a atuação jurisdicional no âmbito das fases de investigação e 

instrução e julgamento. É norma de competência. Não cria órgão judicial 

autônomo e distinto, apenas delimita a competência funcional para exercício da 

jurisdição em fases distintas da persecução penal. Tratando-se de normas de 

natureza processual, a competência é privativa é da União (art. 22, I, da CF). 

 

26. As alterações propostas pela Lei não modificam a LOMAN, que trata da 

estrutura, composição, organização e funcionamento do Poder Judiciário, bem 

como dos direitos, deveres e prerrogativas da Magistratura.  

 

27. Exatamente para não haver invasão em matéria de competência da iniciativa 

do Judiciário, o art. 3-E estabeleceu que “o juiz das garantias será designado 

conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados do 

Distrito Federal”. Ou seja: referido artigo deixa clara competência do Poder 

Judiciário para adequar a estrutura judiciária ao novo instituto. As normas 

estabelecidas pelo art. 3º têm, ademais, caráter geral. É só ler o que dispõem as 

regras do 3- A, B, C, D, E e F para se constatar a improcedência da conclusão a 

que chegaram as Autoras ao sustentar que não se observou “a regra do § 1º do 

art. 24 da CF, no sentido de que “no âmbito da legislação concorrente, a competência 

da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais”. 

 

27.1. A única disposição que poderia ensejar indevida intromissão em matéria 

sujeita à iniciativa do Judiciário é a constante do parágrafo único do art. 3- D 

que previa a criação de um rodízio entre juízes naquelas comarcas em que 

funcionasse apenas um magistrado. Todavia, o em. Ministro DIAS TOFFOLI, sábia 



e corretamente, suspendeu a eficácia desta regra de modo a prevalecer a 

constante do art. 3- E. 

 

27.2. Com muita competência, mas, data venia, sem utilidade para o desate do 

debate aqui travado, as Autoras trouxeram à colação antigo julgado da lavra do 

em. Min. MOREIRA ALVES e outro mais recente da il. Min. CARMÉN LÚCIA, para 

lembrar-nos de que “O inquérito civil é procedimento pré-processual que se insere na 

esfera do direito processual civil como procedimento, à semelhança do que sucede com 

relação ao inquérito policial em face do direito processual penal” (ADI 1.285 MC; 

Pleno, DJ 23/03/2001) ou que “As normas relativas ao reconhecimento de 

atribuições do cargo de delegado de polícia, de polícia judiciária e de apuração de 

infrações penais não versam sobre matéria processual penal” (ADI 4.618, 

Pleno, DJe 19/2/2019). 

 

27.3. Ao asserir na ADI 1.285 que as regras do inquérito atinam com 

procedimento ou, como se fez na ADI 4.618, que as normas que atribuem 

funções ao cargo de delegado de polícia não versam sobre matéria processual 

penal, esta eg. Suprema Corte, mais não fez do que reafirmar a clássica 

distinção entre as regras que demarcam o processo penal em sentido estrito das 

outras que atinam com o inquérito policial como procedimento preparatório 

daquele. Todavia, em sentido amplo, o arcabouço das regras que constituem e 

balizam o inquérito são regras de processo penal. Não por acaso se encontram 

no Código de Processo Penal e o mesmo se dá no Projeto de 2009. Em sentido 

lato, insista-se, o conjunto representa o Processo Penal brasileiro.  

 

27.4. Daí o acatado processualista e ministro desta eg. Corte, LUIZ FUX, ter 

afirmado que o instituto em foco “não apenas reforma, mas refunda o processo penal 

brasileiro” (p. 19 da decisão de 22 de janeiro p.p. na MC da ADI em exame, 

grifamos) ou, ainda, ter reconhecido a “natureza materialmente hibrida das 

regras do diploma impugnado (idem, p. 19). Sim, processo penal em sentido 



amplo e não procedimento. A não ser assim, teríamos regras de inquérito 

policial diferentes em cada unidade da Federação; não é o que se dá! 

 

27.5. Bem por isso, o em. Ministro DIAS TOFFOLI, com propriedade, acentuou 

que o juiz de garantias representa “uma mudança paradigmática de nosso 

processo penal”. A propósito, anotou que a persecução criminal apresenta dois 

momentos distintos: o da investigação e o da ação penal. Após citar o escólio do 

saudoso Prof. JOSÉ FREDERICO MARQUES, sublinhou: 

 

Ambos os momentos da persecução criminal integram o Direito 

Processual Penal, entendido como um “conjunto de normas que 

determinam de que maneira se devem comprovar e realizar as 

pretensões punitivas” (BELING, Ernst. Derecho Procesal Penal. 

trad. Roberto Goldschmidt e Ricardo Núñez. Cordoba: Imprenta 

de la Universidad, 1943. p. 2). 

José Frederico Marques, por seu turno, define o Direito Processual 

Penal como o “conjunto de princípios e normas que regulam a 

aplicação jurisdicional do Direito Penal, bem como as atividades 

persecutórias da Polícia Judiciária e a estruturação dos órgãos da 

função jurisdicional e respectivos auxiliares” (MARQUES, p. 32-

36). 

 

27.6. Colocando uma pá de cal no assunto regras de processo versus regras de 

procedimento, o em. Min. DIAS TOFFOLI, com apoio em paradigmático julgado 

oriundo da ADI 4.414, da lavra do il. Min. LUIZ FUX, realçou a iniludível 

natureza de regra processual da matéria ora impugnada pelo simples fato de 

que  

 

“Como é sabido, a lei processual é aquela que cuida da 

delimitação dos poderes, faculdades e deveres dos sujeitos 

processuais, da coordenação de sua atividade, da ordenação do 

procedimento e da organização do processo – envolve, 

basicamente, a tríade jurisdição, ação e processo. Francesco 

Carnelutti definiu a norma jurídica processual como a ‘norma 

jurídica que disciplina a atividade do juiz e das partes para a 

realização do direito objetivo e para a composição dos conflitos de 



interesses não regulados pela norma material; norma jurídica que 

atribui poderes e impõe deveres ao juiz e aos seus auxiliares, e às 

partes e aos auxiliares destas, para o acertamento das normas 

jurídicas, para a execução dos comandos jurídicos e para a 

composição de conflitos de interesses ainda não compostos em 

relação jurídica’” (p. 54 - grifamos). 

 

27.8. Não fosse assim, a Lei Federal n. 13.245/2016, que modificou o art. 7º do 

Estatuto do Advogado, não poderia assegurar o direito de o advogado, na fase 

do inquérito, formular quesitos para o Delegado de Polícia e vê-los respondido 

pelo investigado (Lei n. 8.906/94, art. 7º, inc. XXI, letra a). 

 

27.9. Portanto, data venia da posição assumida pelas Autoras, não há qualquer 

vício de origem no diploma questionado pela nova lei e, tampouco, violação ao 

art. 96, I, a e d e II, d da Constituição Federal. Plenamente legitimada a 

instituição do juiz de garantias com base no disposto  

 

Vício de iniciativa (ainda) 

28. Por outro lado, até hoje o col. STF só reconheceu vício de iniciativa em casos 

nos quais a legislação questionada trata da forma de atuação, competência, 

organização e funcionamento dos tribunais: 

 

28.1. ex. ADI  4418, impugnou o Projeto de Lei que promovia a alteração e 

revogação de vários dispositivos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 

Estado de Tocantins, dispondo sobre forma de atuação, competências, 

garantias, deveres e organização do tribunal de contas estadual. 

 

28.2. ex. ADI 3131: impugnou Lei Complementar do Estado da Paraíba que 

dispôs sobre a organização e a divisão judiciária, criando, instalando, alternado 

e extinguindo comarcas e varas judiciárias (O TJ da Paraíba não teve iniciativa e 

o projeto não tramitou na Assembleia Legislativa). 

 



28.3. ex. ADI 5017: criação de novos TRFs – ainda não julgada pelo Plenário, 

mas com liminar suspendendo efeitos (rel. Min. Joaquim Barbosa): cria 4 novos 

Tribunais (Obs: aqui a situação é um pouco diferente também por se tratar de 

Emenda Constitucional e o Judiciário não ter competência para tanto, mas, de 

qualquer forma, é curioso que a AMB e a AJUFE tenham entendido não haver 

vício de inciativa na criação de quatro TRFs e haver vício de iniciativa na 

instituição do juiz de garantias). 

 

28.4. É também por isso que STF concluiu pela constitucionalidade da Lei Maria 

da Penha (ADC 19). O em. Min LUIZ FUX entendeu não haver qualquer vício de 

iniciativa pois, segundo ele, “uma adequada proteção da mulher demanda uma 

completa análise do caso, tanto sob a perspectiva cível quanto criminal. Desse modo, é 

essencial que o mesmo juízo possua competências cíveis e penais, sem que se possa nisso 

vislumbrar ofensa à competência dos Estados para dispor sobre a organização judiciária 

local (art. 125, § 1º c/c art. 96, II, d, CRFB). 

 

28.5. Em seu voto na referida ADI da Lei Maria da Penha, o em. Relator, Min. 

MARCO AURÉLIO, listou inúmeras regras processuais que, tal qual os 

dispositivos ora questionados, influenciam a atuação de órgãos jurisdicionais 

locais e, ainda assim, não padecem de qualquer vício de iniciativa: 

 

Assim, observa-se a existência das normas gerais relativas à 

competência nos próprios Códigos de Processo Civil e Penal e na 

Lei no 9.099, de 1995, na qual são especificadas as atribuições dos 

juizados especiais cíveis e criminais. Importa mencionar, mais, a 

Lei de Falências. Segundo esse diploma, cabe ao juiz criminal do 

lugar onde decretada a falência a exclusividade para julgar os 

crimes nela previstos. O artigo 9 da Lei no 9.278, de 1996, revela 

que “toda matéria relativa à união estável é de competência do 

juízo da Vara de Família”.  

 



28.6. Da mesma forma, a em. Min. ROSA WEBER citou, como exemplo de regra 

processual que não possui vício de iniciativa, a disposição que atribui ao juiz de 

direito competência trabalhista nas comarcas onde não há vara do trabalho. 

 

29. Com a imposição do prazo de 180 dias para a implantação do juiz de 

garantias resolveu-se o problema da “eficácia imediata” tão vivamente combatido 

na inicial. 

Tribunais e isonomia 

30. A sistemática diferenciada da Lei n. 8.038/90 não autoriza a afirmação de 

ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que as ações penais originárias são, 

desde a fase do recebimento da denúncia, julgadas por órgão colegiado. Assim, 

está plenamente justificada a manutenção do juiz de garantias apenas para 

aqueles investigados e acusados que não tenham foro por prerrogativa de 

função. Aliás, a diferença de procedimentos entre estes e os ordinary people 

sempre existiu e era mais acentuada antes da reforma de 2008, que instituiu a 

resposta a acusação, e nunca se apontou qualquer ofensa à isonomia. 

 

31. De outro lado, a possibilidade de se celebrar o acordo de não persecução 

penal também nas ações penais originárias, regidas pela Lei n. 8.038/90, em 

nada altera a situação de perfeita harmonia com a Constituição, ainda que sem 

a existência do juiz de garantias nesse âmbito. 

 

Duração razoável do processo 

32. Por outro lado, chega a ser ofensivo à inteligência alheia afirmar que o juiz 

de garantias atrita com a duração razoável do inquérito ou implicará na 

ineficácia do trâmite dos inquéritos. Só mesmo que não conhece a história do 

DIPO, em São Paulo, e outras centrais de inquéritos Brasil afora, ou nunca pisou 

no foro criminal, pode asserir tamanho absurdo. Sim, juízes que cuidam apenas 

de inquéritos, ao especializarem-se, imprimem a estes procedimentos maior 

celeridade e, por paradoxal que possa parecer, sem máculas a produzir 

nulidades por falta de fundamentação. 



 

E. Inexistência de violação ao princípio do Juiz Natural (CF, art. 5º, LIII) 

33. Sem maiores digressões teóricas, há um argumento prático que, de saída, 

espanca a tese das autoras: fosse correta a premissa na qual se baseiam 

deveriam ser anulados todos os processos que em São Paulo e outras unidades 

da Federação instituíram Departamentos ou Centrais de inquéritos policiais. 

 

34. São Paulo e os outros Estados que instituíram esse sistema bipartido de 

competência não violaram o princípio do juiz natural exatamente porque este é 

definido nos termos da lei e não há qualquer violação a este princípio quando a 

lei ___ e se tem admitido até mesmo Resoluções dos Tribunais ___ estipule 

competências diferidas para apreciação do inquérito e depois da ação penal. Daí 

que o julgado do eg. TRF da 3ª Região citado pelas Autoras sabiamente tenha 

dito que “a previsão constitucional de diversos órgãos jurisdicionais visa, tão 

somente, a otimizar a atividade jurisdicional, distribuindo as competências de 

cada um deles” (inicial, p. 15). E é o que se dá no procedimento bifásico do Júri, 

com as adaptações necessárias. 

 

35. Em suma, quem conhece o funcionamento de um Departamento de 

Inquéritos sabe que não se trata de “uma instancia dentro do 1º grau de jurisdição” 

(p. 16) como pareceu às Autoras, mas representa unicamente a repartição de 

competência funcional entre o juiz da fase de inquéritos e o da ação penal e que 

não fere a garantia do juiz natural e muito menos fere a unidade e 

indivisibilidade da jurisdição. 

 

F. IMPACTO FINANCEIRO (CF, art. 169, §1º e 113 das Disposições 

Constitucionais Transitórias) 

36. Se, como querem as Autoras, as regras emanadas da União em matéria de 

inquérito devem ser gerais e o legislador, bem por isso, estipulou no art. 3- E 

que “o juiz das garantias será designado conforme as normas de organização 

judiciária da União, dos Estados do Distrito Federal”, ou seja, caberá ao Poder 



Judiciário de cada Estado e nas regiões federais adequar a estrutura judiciária 

ao novo instituto, é evidente que àqueles e a estas é que caberá prever, se 

houver, o impacto financeiro no orçamento. 

 

36.1. Afora o mais, é matematicamente errada a ideia de que haverá impacto 

financeiro. Sim, porque haverá apenas uma redistribuição de tarefas entre os 

juízes existentes. Assim, para exemplificar, tomemos o seguinte quadro: 

 

Juiz A → 3 inquéritos policiais e 10 ações penais 

Juiz B → 3 inquéritos policiais e 10 ações penais 

Juiz C → 3 inquéritos policiais e 10 ações penais 

Juiz D → 3 inquéritos policiais e 10 ações penais 

 

36.2. Se o juiz D se transformar em juiz de inquéritos, ou de garantias, ele 

cuidará de 12 inquéritos e os demais juízes de aproximadamente 13 ações 

penais cada um, mas não terão mais a incumbência dos inquéritos. E tudo isso 

sem a necessidade da criação de novos cargos. Assim, instala-se o juiz de 

garantias aproveitando-se o cargo de um juiz de direito ou federal e, inclusive, 

o seu espaço de trabalho. Custo? Zero! 

 

36.3 E mesmo nas Comarcas com Vara única o Poder Judiciário já possui 

estrutura de alternância entre juízes para os casos de férias, afastamentos e, 

claro, conta com o processo eletrônico que sem qualquer deslocamento do 

magistrado, permite o acesso aos autos de inquérito policial em qualquer parte 

do Estado ou do país. De qualquer sorte, caberá aos Estados e às Cortes 

Regionais adotar a organização que lhes pareça melhor. 

 

36.4. Como bem demonstrou o em. Min. DIAS TOFFOLI, na prática, o que 

ocorrerá, “é uma adequação da estrutura já existente em todo o país para que as 

funções de juz de garantias e de juiz responsável pela instrução e pelo julgamento não 



recaiam mais sobre a mesma pessoa” (decisão cautelar de 15 de janeiro último, p. 

25). 

 

37. Impossível, portanto, a priori, apontar-se a inconstitucionalidade da lei por 

conta da falta de estudo relativo ao impacto orçamentário. A questão mal 

esconde, com a devida licença, a má vontade para com o novel instituto e a 

busca de “pelo em ovo” para inviabilizá-lo.  

 

37.1. Last but not least, é ônus processual das Autoras demonstrar a existência 

de impacto financeiro, tema do qual não se desincumbiram 

 

G. Retroatividade da lei processual penal 

38. O art. 3D, estabelece, essencialmente, uma nova hipótese de impedimento, não 

viola o princípio tempus regit actum, previsto no art. 2º do CPP (“A lei processual 

penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência 

da lei anterior”). 

 

39. O juiz que atuou na fase do inquérito, a partir da vigência da lei, não 

exercerá doravante qualquer função na ação penal. Não há hipótese de 

retroatividade a lei se aplica no momento de sua vigência; simples assim e 

tenha ele sido o juiz de garantias, ou não. Essa é a interpretação conforme a 

Constituição que não pode ser preterida. 

 

Conclusão: 

40. Se a opção do legislador foi pela adoção do sistema acusatório e este está na 

esfera legiferante da União, é de se ver que, examinados, um a um, os 

argumentos das Autoras estes não se sustentam e, por isso, deve ser julgada 

improcedente a ADI e mantida a Lei n. 13.964 de 24 de dezembro de 2019 como 

medida de estrita constitucionalidade. 

 

São Paulo, 17 de fevereiro de 2020. 
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