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APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação (SAE)
do Supremo Tribunal Federal, por meio da Coordenadoria de Biblioteca
e da Coordenadoria de Difusão da Informação, elaborou a 2ª edição da
Bibliografia, Legislação e Jurisprudência Temática sobre o tema Juiz das
Garantias, para atualizar a obra publicada em março de 2020 pela então
Secretaria de Documentação (SDO).
O objetivo da publicação é divulgar a doutrina existente nas Bibliotecas
cooperantes da Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI), a jurisprudência e
a legislação sobre o assunto, como também apoiar os relevantes trabalhos realizados pelos Gabinetes dos Ministros, notadamente em relação à
audiência pública convocada para auxiliar o julgamento das Ações Diretas
de Inconstitucionalidade 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.

Para a elaboração da pesquisa sobre o tema, foram utilizados os seguintes
termos: juiz das garantias; juiz, direitos e deveres; juiz, poderes e atribuições;
juiz, investigação criminal; juiz, sistema acusatório; juiz, inquérito; juiz,
medida cautelar; juiz, imparcialidade.

A obra disponibiliza ainda conteúdo jurisprudencial recente e atual sobre a
temática Juiz das Garantias, com o objetivo de auxiliar os atores da justiça
na compreensão de como a Suprema Corte e seus órgãos colegiados aplicam
as regras constitucionais, processuais e regimentais relacionadas à matéria.
Para aprimorar a experiência de acesso dos leitores, o estudo destaca as palavras e expressões relevantes para a pesquisa e está organizado por assunto nos
seguintes grupos: (i) juiz das garantias: sistema processual penal acusatório
– juiz controlador da legalidade e garantidor dos direitos fundamentais;
audiência de custódia; e extradição; (ii) acordo de não persecução penal:
opção do Ministério Público – ausência de direito subjetivo do acusado;
aplicação no tempo; acordo de transação e perda de objeto de habeas corpus;
e (iii) procedimento de arquivamento de investigações criminais.

A publicação também apresenta julgados da Corte Europeia de Direitos
Humanos e dos Tribunais Constitucionais do Chile, da Colômbia, da
Espanha e da Itália, que oferecem uma visão de direito comparado sobre
institutos análogos ao juiz das garantias, existentes em outros países.

Para acesso à integra dos documentos da Bibliografia e demais solicitações
de pesquisa doutrinária, o interessado pode entrar em contato pelo e-mail
biblioteca@stf.jus.br. Os pedidos de pesquisas de jurisprudência nacional
e internacional podem ser apresentados no seguinte endereço eletrônico:
codi@stf.jus.br.
Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas
e Gestão da Informação
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1 – DOUTRINA

1.

ALMEIDA, Giovanna; ROSSI, Lucas Orsi. A imparcialidade no
controle abstrato de constitucionalidade: os institutos de impedimento
e suspeição do juiz e os vieses cognitivos = Impartiality in brazilian
judicial review: judicial disqualification and cognitive biases. Revista
dos Estudantes de Direito da Universidade de Brasília, Brasília,
n. 19, p. 372-405 2021. Conteúdo: O processo judicial como ambiente
adequado para formação do convencimento por um julgador imparcial.
Neutralidade x imparcialidade. A imparcialidade do juiz como garantidora do adequado exercício da atividade jurisdicional. O impedimento
e a suspeição no Código de processo civil. Obstáculos psicológicos à
imparcialidade: os vieses cognitivos. Disponível em: https://periodicos.
unb.br/index.php/redunb/article/view/37291/30317. Acesso em: 5 out.
2021. [1202482] STF (DIG)

2.

ANDRADE, Flávio da Silva. A dissonância cognitiva e seus reflexos
na tomada da decisão judicial criminal = Cognitive dissonance and its
effects in the criminal judicial decision-making. Revista Brasileira de
Direito Processual Penal, São Paulo, v. 5, n. 3, p. 1651-1677, set./dez.
2019. Conteúdo: Analisa a teoria da dissonância cognitiva, concebida
por Leon Festinger, concluindo que “é justificada, nesse contexto, a
aspiração pela adoção da figura do juiz de garantias e da prevenção
como causa de exclusão da competência. E enquanto tramitam projetos
de lei tendentes a implementar tais inovações, os juízes precisam ter
consciência do fenômeno em questão, de maneira a se tentar reduzir as
chances de que caiam nas armadilhas de sua mente”. Disponível em:
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/141298/dissonancia_cognitiva_reflexos_andrade.pdf. Acesso em: 6 out. 2021. [1161960] (DIG)
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3.

ANDRADE, Mauro Fonseca. Juiz das garantias. 3. ed. Curitiba:
Juruá, 2020. 175 p. Evolução da proposição do juiz das garantias no
direito brasileiro: Jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos
do Homem. Violação do sistema acusatório. Acolhida do juiz das
garantias pelo poder legislativo. Configuração legislativa do juiz das
garantias no Brasil. Sumário disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/
jspui/bitstream/2011/42789/juiz_garantias_andrade_3.ed.pdf. Acesso
em: 4 out. 2021. [1170988] PGR SEN STJ TJD STF 341.412 A553
JDG 3.ED.

4.

ANDRADE, Mauro Fonseca. Processo penal e democracia.
In: MACHADO, Bruno Amaral, (coord.); ALMEIDA, André
Vinícius de et al. Justiça criminal e democracia II. São Paulo: Marcial
Pons, 2015. p. 147-184. Conteúdo: Do papel do juiz na fase de investigação. O juiz como condutor da investigação criminal. A proposição do
juiz das garantias. Do papel do juiz na fase probatória. O que é, afinal,
um processo democrático? Proposições esquecidas. [1041424] SEN
CAM CLD MJU PGR STJ STM TCD TJD STF 341.5 J96 JCD

5.

ARAGÃO, Nilsiton Rodrigues de Andrade; VIANA, Emilio de
Medeiros. Questões relevantes sobre a imprevisibilidade, a equidade
e a publicidade da distribuição eletrônica de processos judiciais =
Relevant issues on the imprevisibility, equitance and publicity of the
electronic distribution of judicial proceedings. Revista de Processo,
São Paulo, v. 45, n. 304, p. 117-133, jun. 2020. [1174314] SEN PGR
STJ STM TJD STF (DIG)

6.

ÁVILA, Thiago André Pierobom de. O poder de definição da tipicidade das condutas investigadas: uma análise dos papéis processuais
do Ministério Público, do juiz e da polícia de investigação. Revista do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Brasília, n. 7,
p. 333-367, 2013. Disponível em: https://www.mpdft.mp.br/portal/
pdf/comunicacao/site/Revista_MPDFT_N_7.pdf. Acesso em: 4 out.
2021. [1047687] SEN CAM MJU PGR STJ TJD STF (DIG)

7.

AYDOS, Marco Aurélio Dutra. Prisão em flagrante: uma comunicação
ou duas? Reforma do processo penal, juiz de garantias e seus efeitos
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perversos: estudo de caso. Revista do Ministério Público Militar,
Brasília, v. 37, n. 22, p. 251-262, nov. 2011. [937586] SEN CAM MJU
PGR STJ STM STF (DIG)
8.

BACHMAIER WINTER, Lorena. “Sistemas procesales penales e
imparcialidad del juez”: imparcialidad y prueba en el processo penal:
reflexiones sobre la iniciativa probatoria del juez = “Criminal procedure systems and judicial impartiality”: impartiality and evidence in
Criminal procedure: consequences to judge’s evidence power. Revista
Brasileira de Direito Processual Penal, v. 4, n. 2, p. 501-532, maio/
ago. 2018. Disponível em: http://www.ibraspp.com.br/revista/index.
php/RBDPP/article/view/169/118. Acesso em: 4 out. 2021. [1131561]

9.

BAQUEIRO, Fernanda Ravazzano L. O papel do juiz no sistema
acusatório, a busca pela “verdade real” e o ativismo judicial: uma
análise dos artigos 165, 166 do projeto 8.045/10 em comparação com
a realidade dos tribunais. In: POSTIGO, Leonel González (org.);
BALLESTEROS, Paula R. (coord.); FERNANDES, Álvaro Roberto
Antanavicius et al. Desafiando a inquisição: ideias e propostas para
a reforma processual penal no Brasil. Santiago: CEJA, 2017. p. 327346. Conteúdo: O ativismo judicial e o artigo 156 do atual Código de
Processo Penal. O ativismo judicial, a busca da verdade e os limites
à atuação do magistrado. A proposta do CPP: a redação dos artigos
165, 166 e 168 e a necessária mudança da mentalidade para um sistema
acusatório. [1108803] MJU PGR STF 341.43 D441 DII (DIG)

10. BARBOSA, Letícia Gouveia de Oliveira. Investigação preliminar e
garantia da imparcialidade do julgador: a figura do juiz das garantias
na sistemática processual acusatória = Preliminary investigation and
guarantee of judge’s impartiality: the figure of guarantee judge in
the accusatory system. Boletim IBCCrim, São Paulo, v. 28, n. 333,
p. 14-16, ago. 2020. [1198582] CAM PGR STJ TJD
11. BARROS, Antonio Milton de. Processo penal segundo o modelo
acusatório: os limites da atividade instrutória judicial. Leme: LED,
2002. 233 p. Originalmente apresentada como dissertação de mestrado,
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Conteúdo: As atividades
do juiz no processo penal. [646296] STF 341.43 B277 PPS
12. BASTOS, Marcelo Lessa. Processo penal e gestão da prova: a questão da iniciativa instrutória do juiz em face do sistema acusatório e
da natureza da ação penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.
257 p. Conteúdo: A ação penal de iniciativa pública como instrumento garantista. A iniciativa probatória do juiz no processo penal.
[1144787] PGR
13. BASTOS, Marcus Vinicius Reis. Poderes instrutórios do juiz e o
anteprojeto do Código de Processo Penal = The judge’s investigative
powers and the Criminal Procedure Code draft. Revista CEJ, Brasília,
v. 14, n. 51, p. 89-97, out./dez. 2010. Conteúdo: “Sustenta que a iniciativa instrutória do juiz não recebe tratamento uniforme no moderno
processo penal, ora concedendo ao magistrado um papel ativo, ora um
papel passivo, na formação da prova”. Disponível em: https://bdjur.stj.
jus.br/jspui/bitstream/2011/114794/poderes_instrutorios_juiz_bastos.
pdf. Acesso em: 4 out. 2021. [910094] SEN CAM AGU CLD MJU
PGR STJ TJD TST STF
14. BASTOS, Marcelo Lessa. A prova como realização de um direito das
partes e o papel do juiz numa teoria geral do processo. In: BASTOS,
Marcelo Lessa; AMORIM, Pierre Souto Maior Coutinho de (org.);
SOUZA, Alexander Araujo de et al. Tributo a Afrânio Silva Jardim:
escritos e estudos. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2011. p. 383-404.
[900110] SEN PGR STF 341.43 J37 TAS
15. BERTONI, Felipe Faoro; VASCONCELOS, Vítor Eduardo Frota.
O Juiz das garantias no processo penal brasileiro. Revista Síntese de
Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, v. 19, n. 120, p. 46-59,
fev./mar. 2020. [1171639] PGR STJ STM TJD STF
16. BIZZOTTO, Alexandre. O juiz, suas escolhas e a dimensão constitucional da limitação penal. In: BONATO, Gilson (org.); MARCON,
Adelino et al. Processo penal, constituição e crítica. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011. p. 35-46. [912178] SEN STJ TJD STF 341.43
C871 PPC
< sumário
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17.

BORGES, José Ademir Campos. Juiz de garantias: luxo ou necessidade? Revista APMP, São Paulo, 14, n. 54, p. 52-53, jan./mar. 2011.
[924111] SEN PGR STJ STM (DIG)

18. BRITO JÚNIOR, Antônio Wellington. Juiz de garantias e discricionariedade judicial. Londrina: Thoth, 2021. 348 p. [1198863] STJ
STF 341.4362 B862 JGD
19. BUSATO, Paulo César. O “desentranhamento do juiz”. In: SOUZA,
Renee do Ó (org.). Lei anticrime: comentários à Lei 13.964/2019.
Belo Horizonte: São Paulo: D’Plácido, 2020. p. 251-263. [1175661]
SEN STJ TJD STF 341.5 L525 LEA (DIG)
20. CABRAL FILHO, Alcides Lourenço. Poderes e deveres do juiz do
novo CPC: a oitiva pessoal a fim de esclarecer questão relacionada aos
fatos da causa = Powers and duties of the judge in the new CPC: the
personal hearing in order to clarify the issue relating to the facts of
the cause. Revista de Processo, São Paulo, v. 46, n. 317, p. 77-92, jul.
2021. [1199596] SEN PGR STJ STM TJD STF (DIG)
21. CANTOARIO, Diego Martinez Fervenza. Poderes do juiz e princípio do contraditório. Revista de Processo, São Paulo, v. 36, n. 195,
p. 279-308, maio 2011. Conteúdo: Limites à postura ativa do juiz. A
imparcialidade do juiz: óbice ao comportamento ativo? [1021263] SEN
STJ STM TJD TST CAM MJU PGR STF (DIG)
22. CARVALHO, Luciana Benassi Gomes. O “princípio” da identidade física do juiz e a garantia arquifundamental da imparcialidade =
“Principle” of the judge’s physical identity and the impartiality archifundamental guarantee. Revista Brasileira de Direito Processual,
Belo Horizonte, v. 27, n. 107, p. 227-240, jul./set. 2019. Conteúdo: A
garantia arquifundamental da imparcialidade do juiz e a sua violação
pelo viés da representatividade (“representativeness biasis”) causado
pela identidade física. [1159804] AGU STJ TJD STF (DIG)
23. CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de; MILANEZ,
Bruno Augusto Vigo. O juiz de garantias no Brasil e no Chile: breve
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olhar comparativo = Guarantee judge in Brazil and Chile: brief comparative look. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo,
v. 28, n. 168, p. 93-123, jun. 2020. [1178081] SEN PGR STJ STM
TJD STF
24. CARVALHO, Paulo de Barros; LINS, Robson Maia. Ensaios sobre
jurisdição federal. São Paulo: Noeses, 2014. 1122 p. [1033661] PGR
TST
25. CASARA, Rubens R. R. Juiz das garantias: entre uma missão de
liberdade e o contexto de repressão. In: COUTINHO, Jacinto Nelson
de Miranda; CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de
(org.); GORGULHO, Alessandra Villaça et al. O novo Processo Penal
à luz da Constituição: [análise crítica do Projeto de lei nº 156/2009,
do Senado Federal]. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 167-176.
[884662] CAM STJ STM TCD TJD TST STF 341.43 N945 NPP
V1 (DIG)
26. CHOUKR, Fauzi Hassan. Modelos processuais penais: apontamentos
para a análise do papel do juiz na produção probatória. In: DIDIER
Junior, Fredie (coord.); ALVARADO VELLOSO, Adolfo et al.
Ativismo judicial e garantismo processual. Salvador: Juspodivm,
2013. p. 187-197. In: SCARPA, Antonio Oswaldo; HIRECHE, Gamil
Föppel El (coord.); MACIEL, Adhemar Ferreira et al. Temas de direito
penal e processual penal: estudos em homenagem ao juiz Tourinho
Neto. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 211-221. Conteúdo: Acusatoriedade
x inquisitividade: uma discussão ainda necessária? Acusatoriedade
x inquisitividade: uma discussão esgotada? Acusatoriedade: tomada
de posição conceitual e orientação de formação da cultura normativa
processual. [1001218] CAM STJ TJD TST STF 341.418 A872 AJG
STF 341.5 T278 TED (DIG)
27. CONSELHO enviará ao Senado propostas ao projeto de reforma do
Código de Processo Penal. Pastas dos Ministros, n. CNJ. Conselho
Nacional de Justiça. Conteúdo: Presidente do Conselho Nacional
de Justiça, Ministro Cezar Peluso faz sugestões quanto a reforma do
Código de Processo Penal. Entre as sugestões do Ministro destacam-se
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a adoção do Processo Judicial Eletrônico e a criação da figura do “juiz
de garantias”. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/conselho-enviara-ao-senado-propostas-ao-projeto-de-reforma-do-codigo-de-processo-penal. Acesso em: 4 out. 2021. [889259] STF
28. CORDEIRO, Gustavo Henrique de Andrade; CATELLI, Thales
Aporta; OLIVEIRA, Emerson Ademir Borges de. Juiz das garantias:
uma análise crítica sobre a (in)eficácia do sistema proposto = Guarantee
judge: a critical analysis of the (in)effectiveness of the proposed system.
Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre,
v. 16, n. 96, p. 19-42, jun./jul. 2020. Conteúdo: A sistemática do juiz das
garantias: questionamentos sobre a necessidade do instituto: Iniciativa
do magistrado no inquérito policial e a produção e apreciação de
provas: a discutível percepção do juiz das garantias como garantidor da
imparcialidade do juízo. Avaliação crítica sobre a teoria da dissonância
cognitiva. Burocratização processual e a implementação do juiz das
garantias: A (in)formalidade da norma regulamentadora sob a ótica
organizacional/administrativa. Do demasiado e desnecessário aumento
nos custos do Poder Judiciário. O juiz das garantias e o DIPO-TJSP.
[1183109] SEN STJ STM TJD PGR STF
29. CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. A imparcialidade do juiz
e seus poderes assistenciais no processo. Revista CEJ, Brasília, v. 2,
n. 5, p. 68-71, maio/ago. 1998. Disponível em: https://revistacej.cjf.
jus.br/cej/index.php/revcej/article/view/151/238. Acesso em: 4 out.
2021. [549244] SEN CAM CLD MJU PGR STJ TJD TST STF
30. COSTA JÚNIOR, Paulo Alkmin. O anteprojeto do novo Código de
Processo Penal e o juiz das garantias. In: JORNADA DE DIREITO
PROCESSUAL PENAL, 2., 2010, Brasília, DF. Anais [...]. Brasília:
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Escola da Magistratura
Federal da 1ª Região, ESMAF, 2010. p. 222-230. Disponível em:
https://portal.trf1.jus.br/dspace/handle/123/52612. Acesso em: 4 out.
2021. (Coleção jornada de estudos ESMAF, 6). [915785] TJD (DIG)
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31. COSTA, Caetano Ernesto da Fonseca. O juiz e o reconhecimento de
seus próprios preconceitos: um caminho à imparcialidade. Revista da
Emerj, Rio de Janeiro, v. 19, n. 76, p. 30-37, out./dez. 2016. Disponível
em: http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista76/
revista76_30.pdf. Acesso em: 4 out. 2021. [1088477] (DIG)
32. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O papel do novo juiz no
processo penal. Adv Advocacia Dinâmica: seleções jurídicas, Rio de
Janeiro, n. 1, p. 33-43, jan. 1994; In: COUTINHO, Jacinto Nelson de
Miranda (coord.). Crítica à teoria geral do direito processual penal.
Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 3-55. [484141] SEN CAM STJ STM
TCD MJU PGR STF 341.43 C934 CTG (DIG)
33. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; CARVALHO, Luis
Gustavo Grandinetti Castanho de (org.); GORGULHO Alessandra
Villaça et al. O novo Processo Penal à luz da Constituição: [análise
crítica do Projeto de lei nº 156/2009, do Senado Federal]. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2010. Sumário disponível em: https://bdjur.stj.
jus.br/jspui/bitstream/2011/36619/Novo_processo_penal.pdf. Acesso
em: 4 out. 2021. [884662] CAM STJ STM TCD TJD TST STF
341.43 N945 NPP V1
34. DANTAS, Rodrigo D’Orio. A imparcialidade no divã: por que
árbitros e juízes são naturalmente parciais? São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2021. 289 p. Conteúdo: Direito e psicanálise, imparcialidade.
Contribuições das principais ciências psíquicas sobre a condição natural
de parcialidade dos julgadores. Do estado natural de parcialidade e
do estado mínimo de imparcialidade. Hipóteses de estado natural de
parcialidade. A imparcialidade como exercício de um dever? [1190620]
SEN CAM STJ TCD
35. DIAS, Bartira Soldera. A investigação criminal no Brasil: panorama
geral e visão crítica. Atuação: revista do Ministério Público Catarinense,
Florianópolis, v. 12, n. 27, p. 75-99, jul./dez. 2015. Conteúdo: Analisa
as principais inovações do projeto de lei do Código de Processo Penal,
especificamente no que concerne à investigação defensiva e ao juízo das
garantias. Disponível em: https://seer.mpsc.mp.br/index.php/atuacao/
issue/view/26/Atua%C3%A7%C3%A3o-v12-n27-2015. Acesso em:
4 out. 2021. [1162327] (DIG)
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36. DIAS, Jorge de Figueiredo. Breve consideração de um tema recorrente,
a “independência judicial”. In: BONATO, Gilson (org.); MARCON,
Adelino et al. Processo penal, constituição e crítica. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011. p. 397-406. [912178] SEN STJ TJD STF 341.43
C871 PPC
37.

DOTTI, René Ariel. A presença do cidadão na reforma do júri:
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3 – JURISPRUDÊNCIA NACIONAL

3.1 Juiz de garantias
3.1.1 Sistema processual penal acusatório – juiz controlador
da legalidade e garantidor dos direitos fundamentais
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental. Decisão
em que se determinou o arquivamento de inquérito. Não cabimento do recurso.
Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida.
Súmula nº 283/STF. Preliminar rejeitada. Possibilidade de arquivamento
do inquérito pelo Poder Judiciário independentemente de requerimento
ministerial. Duração prolongada das investigações. Ausência de indícios
de materialidade e autoria. Ofensa ao sistema acusatório não verificada.
Poder-dever do magistrado. Atuação como juiz de garantias. Controle
jurisdicional da legalidade do procedimento formal de investigação. Prazo
regimental de duração do inquérito: sessenta dias. Princípio constitucional
da duração razoável do processo. Relatório de análise técnica dos sistemas
Drousys e MyWebDay B produzido posteriormente ao arquivamento. Ausência
de inovação do conjunto probatório. Inexistência de prova nova nos termos
do art. 18 do CPP. Tentativa de dar continuidade a linha de investigação em
curso. Intuito de burlar a determinação de encerramento das investigações.
Recurso não provido. 1. Observa-se que o Ministério Público Federal, no
recurso interposto, insurge-se tanto contra a possibilidade de arquivamento
do inquérito de ofício – vale dizer, independentemente de pedido ministerial,
como ocorreu nos autos – quanto contra as razões declinadas, no caso concreto,
para se sustentar o arquivamento. Dessa forma, tenho por preenchidos os
pressupostos recursais, porquanto atacadas as premissas primordiais sobre
as quais se assenta a decisão recorrida. 2. O Regimento Interno da Corte
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dispôs expressamente sobre a possibilidade de arquivamento de autos de
inquérito pelo Relator em determinadas hipóteses, independentemente
de pedido formulado pelo Procurador-Geral da República (art. 21, XV, e
art. 231, § 4º, do RISTF). 3. Com base em tais dispositivos regimentais,
foram arquivados inquéritos no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
com fundamento na duração prolongada das investigações, sem que das
diligências empreendidas resultassem indícios suficientes de materialidade e autoria. Precedentes. 4. O arquivamento do inquérito pelo Poder
Judiciário sem prévio requerimento do titular da ação penal, longe de
configurar ofensa ao sistema acusatório, concretiza sim poder-dever do
magistrado, que, na fase pré-processual da persecução penal, atua como
juiz de garantias. 5. Se é possível coarctar a persecução penal desde seu
nascedouro, também se mostra legítimo impedir que investigações perdurem
indeterminadamente ou prossigam a despeito da inexistência de justa causa
para sua continuidade. 6. Ainda que o prazo regimental de 60 (sessenta)
dias para a conclusão do inquérito não seja peremptório (art. 230, caput e
§ 1º, do RISTF), ele consiste em parâmetro necessário que não se pode
perder de vista ao se apreciar, caso a caso, a legitimidade da prorrogação das
investigações, notadamente após a Emenda Constitucional nº 45/2004, que
consagrou, no rol dos direitos fundamentais, a duração razoável do processo
(art. 5º, inciso LXXVIII, da CRFB/88). 7. No caso concreto, a investigação perdurou por 15 (quinze) meses, não se vislumbrando razão suficiente
para se protelar ainda mais seu encerramento, até porque ela pouco evoluiu
nesse período, consoante demonstrado na decisão agravada. 8. O relatório
de análise técnica, confeccionado e apresentado após decisão em que se
determinou o arquivamento do inquérito, não inova o conjunto de elementos
informativos existentes nos autos até então. 9. Não há como se cogitar de
aplicação do art. 18 do Código de Processo Penal – ressalvada na decisão
agravada –, pois não se trata de prova de que teve notícia o Parquet, mas de
tentativa, pura e simples, de se dar continuidade a linha de investigação que
já estava em curso. 10. Está caracterizado o intuito do Ministério Público
Federal de, deliberadamente, burlar a determinação judicial de encerramento
das investigações, o que não se pode admitir, pois, como já advertido pela
Corte, “o arquivamento da investigação, ainda que não faça coisa julgada,
é ato sério que só pode ser revisto por motivos igualmente sérios e surgidos
posteriormente” (Rcl nº 20.132/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator
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para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/4/16). 11. Agravo
regimental não provido.
[Inq 4.391 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 22-9-2020, 2ª T, DJE de
1º-3-2021.]
Ementa: Penal e Processual Penal. 2. Colaboração premiada, admissibilidade e impugnação por corréus delatados. Provas produzidas em razão
do acordo e utilizadas no caso concreto. Abusos da acusação e fragilização
da confiabilidade. Nulidade do acordo e inutilização de declarações dos
delatores. 3. Possibilidade de impugnação do acordo de colaboração premiada por terceiros delatados. Além de caracterizar negócio jurídico entre
as partes, o acordo de colaboração premiada é meio de obtenção de provas,
de investigação, visando à melhor persecução penal de coimputados e de
organizações criminosas. Potencial impacto à esfera de direitos de corréus
delatados, quando produzidas provas ao caso concreto. Necessidade de
controle e limitação a eventuais cláusulas ilegais e benefícios abusivos.
Precedente desta Segunda Turma: HC 151.605 (de minha relatoria, j.
20.3.2018). 4. Nulidade do acordo de colaboração premiada e ilicitude
das declarações dos colaboradores. Necessidade de respeito à legalidade.
Controle judicial sobre os mecanismos negociais no processo penal.
Limites ao poder punitivo estatal. Precedente: “O acordo de colaboração
homologado como regular, voluntário e legal deverá, em regra, produzir seus
efeitos em face do cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração,
possibilitando ao órgão colegiado a análise do parágrafo 4º do artigo 966
do Código de Processo Civil” (STF, QO na PET 7.074, Tribunal Pleno,
rel. Min. Edson Fachin, j. 29.6.2017) 5. Como orientação prospectiva ou
até um apelo ao legislador, deve-se assentar a obrigatoriedade de registro
audiovisual de todos os atos de colaboração premiada, inclusive negociações
e depoimentos prévios à homologação. Interpretação do art. 4º, § 13, Lei
12.850/13. Nova redação dada pela Lei 13.964/19. 6. Situação do colaborador diante da nulidade do acordo. Tendo em vista que a anulação do acordo de
colaboração aqui em análise foi ocasionada por atuação abusiva da acusação,
penso que os benefícios assegurados aos colaboradores devem ser mantidos,
em prol da segurança jurídica e da previsibilidade dos mecanismos negociais
no processo penal brasileiro. Precedente: direito subjetivo ao benefício se
cumpridos os termos do acordo (STF, HC 127.483/PR, Plenário, rel. Min.
Dias Toffolli, j. 27.8.2015) e possibilidade de concessão do benefício de
ofício pelo julgador, ainda que sem prévia homologação do acordo (RE-AgR
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1.103.435, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17.5.2019).
7. Dispositivo. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para declarar a
nulidade do acordo de colaboração premiada e reconhecer a ilicitude das
declarações incriminatórias prestadas pelos delatores, nos termos do voto.
[HC 142.205, rel. min. Gilmar Mendes, j. 25-8-2020, 2ª T, DJE de
1º-10-2020.]
Ementa: Direito Penal e Direito Processual Penal. Agravo Regimental.
Decisão em que se determinou o arquivamento de inquérito. Não cabimento
do recurso contra decisão em que se determina o arquivamento de inquérito.
Preliminar rejeitada. Possibilidade de arquivamento do inquérito pelo Poder
Judiciário independentemente de requerimento ministerial. Duração prolongada das investigações. Ausência de indícios de materialidade e autoria.
Ofensa ao sistema acusatório não verificada. Poder-dever do magistrado.
Atuação como juiz de garantias. Controle jurisdicional da legalidade do
procedimento formal de investigação. Prazo regimental de duração do
inquérito: sessenta dias. Princípio constitucional da duração razoável do
processo. Compatibilidade com entendimento firmado na AP nº 937-/
RJ-QO. Relatório de análise técnica dos sistemas Drousys e MyWebDay B
produzido posteriormente ao arquivamento. Ausência de inovação do conjunto probatório. Inexistência de prova nova nos termos do art. 18 do CPP.
Tentativa de dar continuidade à linha de investigação em curso. Intuito
de burlar a determinação de encerramento das investigações. Recurso não
provido. 1. São apenas dois os requisitos necessários ao cabimento do agravo
regimental, a saber: a tempestividade e o prejuízo a direito da parte. No
caso concreto, ambos estão caracterizados. 2. Embora a decisão em que se
determinou o arquivamento não faça coisa julgada material, vislumbra-se, ao
menos em tese, a probabilidade de prejuízo ao recorrente, tendo em vista os
efeitos práticos imediatos da decisão recorrida, quais sejam, o encerramento
das investigações e, por conseguinte, a interrupção das eventuais diligências
em andamento. 3. O Regimento Interno da Corte dispôs expressamente
sobre a possibilidade de arquivamento de autos de inquérito pelo Relator
em determinadas hipóteses, independentemente de pedido formulado pelo
Procurador-Geral da República (art. 21, XV, e art. 231, § 4º, do RISTF).
4. Com base em tais dispositivos regimentais, foram arquivados inquéritos
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com fundamento na duração prolongada das investigações, sem que das diligências empreendidas resultassem
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indícios suficientes de materialidade e autoria. Precedentes. 5. O arquivamento do inquérito pelo Poder Judiciário sem prévio requerimento do
titular da ação penal, longe de configurar ofensa ao sistema acusatório,
concretiza sim poder-dever do magistrado, que, na fase pré-processual
da persecução penal, atua como juiz de garantias. 6. Se é possível coarctar a persecução penal desde seu nascedouro, também se mostra legítimo
impedir que investigações perdurem indeterminadamente ou prossigam
a despeito da inexistência de justa causa para sua continuidade. 7. Ainda
que o prazo regimental de 60 (sessenta) dias para a conclusão do inquérito
não seja peremptório (art. 230, caput e § 1º, do RISTF), ele consiste em
parâmetro necessário que não se pode perder de vista ao se apreciar, caso
a caso, a legitimidade da prorrogação das investigações, notadamente após
a Emenda Constitucional nº 45/2004, que consagrou, no rol dos direitos
fundamentais, a duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da
CF/88). 8. No caso concreto, a investigação perdurou por 15 (quinze) meses,
não se vislumbrando razão suficiente para protelar ainda mais seu encerramento, até porque ela pouco evoluiu nesse período, consoante demonstrado
na decisão agravada. 9. O entendimento firmado na AP nº 937/RJ-QO não
constitui empecilho ao arquivamento do presente processo, já que, antes
de declinar da competência em favor do juízo de primeiro grau, deve o
julgador “verificar a legitimidade da continuidade das investigações, concretizando a função do julgador como garante dos direitos fundamentais na
etapa preliminar da persecução penal” (INQ 4.244/DF, Segunda Turma,
Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgamento iniciado em 28/8/18). 10.
O relatório de análise técnica, confeccionado e apresentado após decisão
em que se determinou o arquivamento do inquérito, não inova o conjunto
de elementos informativos existentes nos autos até então. 11. Não há como
se cogitar de aplicação do art. 18 do Código de Processo Penal – ressalvada
na decisão agravada –, pois não se trata de nova prova de que teve notícia
o Parquet, mas de tentativa, pura e simples, de se dar continuidade a linha
de investigação que já estava em curso. 12. Está caracterizado intuito do
Ministério Público Federal de, deliberadamente, burlar a determinação
judicial de encerramento das investigações, o que não se pode admitir, pois,
como já advertido pela Corte, “o arquivamento da investigação, ainda que
não faça coisa julgada, é ato sério que só pode ser revisto por motivos igualmente sérios e surgidos posteriormente” (Rcl nº 20.132/SP-AgR-segundo,
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Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de
28/4/16). 13. Agravo regimental não provido.
[Inq 4.441 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 22-9-2020, 2ª T, DJE de
20-11-2020.]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ELEITORAL. PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA
QUE NÃO REEXAMINOU FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
DE LIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO DO MAGISTRADO NA ANÁLISE
DE HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.
APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO PARA SUPRIR
DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE AUTORIA DELITIVA. AGRAVO
IMPROVIDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.
146 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL – RISTF. I – Embora o presente habeas corpus tenha sido
impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma
não opõe óbice ao seu conhecimento. Precedentes. II – A concessão do writ
na decisão agravada não tem fundamento no reexame ou na revaloração
do conjunto fático-probatório, mas sim na verificação da aplicação ilegal
da teoria do domínio do fato, nos termos da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, bem como na existência de afronta à coisa julgada, tendo
em vista decisão do Tribunal Superior Eleitoral que revelou a atipicidade da
conduta imputada ao paciente. III – O Juiz de garantias não deve ter sua
atuação limitada ao pedido formulado pelo impetrante, podendo dosar
o referido remédio constitucional na quantidade necessária e adequada
para por fim à violência ou coação sofrida pelo paciente. IV – As esferas cível e penal são distintas e independentes, de modo que as razões de
decidir de uma não interferem diretamente na outra, ressalvados os casos
de comprovada ausência de autoria ou materialidade. V – A narrativa que
adota a teoria do domínio do fato “com vistas a solucionar problemas de
debilidade probatória ou a fim de arrefecer os rigores para a caracterização
do dolo delitivo” não é admitida pela jurisprudência desta Suprema Corte
(AP 975/AL e AP 987/MG, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin).
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VI – Verificado o empate ao término do julgamento, negou-se provimento
ao agravo regimental, nos termos do parágrafo único do art. 146 do RISTF.
[HC 169.535 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 4-3-2020, 2ª T,
DJE de 4-3-2020.]
Ementa: Direito Processual Penal. Direito Constitucional. Ação Direta
de Inconstitucionalidade. Criação, por Lei estadual, de Varas especializadas
em delitos praticados por organizações criminosas. – Previsão de conceito
de “crime organizado” no diploma estadual. Alegação de violação à competência da União para legislar sobre matéria penal e processual penal.
Entendimento do Egrégio Plenário pela procedência do pedido de declaração
de inconstitucionalidade. – Inclusão dos atos conexos aos considerados
como Crime Organizado na competência da Vara especializada. Regra de
prevalência entre juízos inserida em Lei estadual. Inconstitucionalidade.
Violação da competência da União para tratar sobre Direito Processual
Penal (Art. 22, I, CRFB). – Ausência de ressalva à competência constitucional do Tribunal do Júri. Violação ao art. 5º, XXXVIII, CRFB. Afronta
à competência da União para legislar sobre processo (art. 22, I, CRFB).
– Criação de órgão colegiado em primeiro grau por meio de Lei estadual.
Aplicabilidade do art. 24, XI, da Carta Magna, que prevê a competência
concorrente para legislar sobre procedimentos em matéria processual.
Colegialidade como fator de reforço da independência judicial. Omissão
da legislação federal. Competência estadual para suprir a lacuna (art. 24,
§ 3º, CRFB). Constitucionalidade de todos os dispositivos que fazem
referência à Vara especializada como órgão colegiado. – Dispositivos que
versam sobre protocolo e distribuição. Constitucionalidade. Competência
concorrente para tratar de procedimentos em matéria processual (Art. 24,
XI, da CRFB). – Atividades da Vara Criminal anteriores ou concomitantes
à instrução prévia. Alegação de malferimento ao sistema acusatório de
processo penal. Interpretação conforme à Constituição. Atuação do
Judiciário na fase investigativa preliminar apenas na função de “juiz de
garantias”. Possibilidade, ainda, de apreciação de remédios constitucionais destinados a combater expedientes investigativos ilegais. –
Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange
todo o território do Estado-membro. Suscitação de ofensa ao princípio da
territorialidade. Improcedência. Matéria inserida na discricionariedade do
legislador estadual para tratar de organização judiciária (Art. 125 da CRFB).
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– Comando da lei estadual que determina a redistribuição dos inquéritos
policiais em curso para a nova Vara. Inexistência de afronta à perpetuatio
jurisdictionis. Aplicação das exceções contidas no art. 87 do CPC.
Entendimento do Pleno deste Pretório Excelso. – Previsão, na Lei atacada,
de não redistribuição dos processos em andamento. Constitucionalidade.
Matéria que atine tanto ao Direito Processual quanto à organização judiciária. Teoria dos poderes implícitos. Competência dos Estados para dispor,
mediante Lei, sobre a redistribuição dos feitos em curso. Exegese do art. 125
da CRFB. – Possibilidade de delegação discricionária dos atos de instrução ou execução a outro juízo. Matéria Processual. Permissão para
qualquer juiz, alegando estar sofrendo ameaças, solicitar a atuação da Vara
especializada. Vício formal, por invadir competência privativa da União
para tratar de processo (art. 22, I, CRFB). Inconstitucionalidade material,
por violar o princípio do Juiz Natural e a vedação de criação de Tribunais
de exceção (art. 5º, LIII e XXXVII, CRFB). – Atribuição, à Vara especializada, de competência para processar a execução penal. Inexistência de
afronta à Carta Magna. Tema de organização judiciária (art. 125 CRFB).
– Permissão legal para julgar casos urgentes não inseridos na competência
da Vara especializada. Interpretação conforme à Constituição (art. 5º,
XXXV, LIII, LIV, LXV, LXI e LXII, CRFB). Permissão que se restringe
às hipóteses de relaxamento de prisões ilegais, salvante as hipóteses de
má-fé ou erro manifesto. Translatio iudicii no Processo Penal, cuja aplicabilidade requer haja dúvida objetiva acerca da competência para apreciar a
causa. – Previsão genérica de segredo de justiça a todos os inquéritos e
processos. Inconstitucionalidade declarada pelo Plenário. – Indicação e
nomeação de magistrado para integrar a Vara especializada realizada
politicamente pelo Presidente do Tribunal de Justiça. Inconstitucionalidade.
Violação aos critérios para remoção e promoção de juízes previstos na Carta
Magna (art. 93, II e VIII-A). Garantias de independência da magistratura
e de qualidade da prestação jurisdicional. – Estabelecimento de mandato
de dois anos para a ocupação da titularidade da Vara especializada.
Designação política também do juiz substituto, ante o afastamento do
titular. Inconstitucionalidade. Afastamento indireto da regra da identidade
física do juiz (art. 399, § 2º, CPP). Princípio da oralidade. Matéria processual, que deve ser tratada em Lei nacional (art. 22, I, CRFB). – Ação
Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. Modulação
dos efeitos temporais da decisão. 1. Os delitos cometidos por organizações
criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual,
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porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no
âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB).
Precedentes (ADI 1218, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal
Pleno, julgado em 05/09/2002, DJ 08-11-2002; HC 96104, Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em
16/06/2010, Dje-145; HC 94146, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE,
Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, Dje-211; HC 85060, Relator(a):
Min. EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 23/09/2008, Dje-030;
HC 91024, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado
em 05/08/2008, Dje-157). Doutrina (TOURINHO FILHO, Fernando
da Costa. Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed. São Paulo: Saraiva,
2009. p. 278-279). 2. O conceito de “crime organizado” é matéria reservada
à competência legislativa da União, tema interditado à lei estadual, à luz
da repartição constitucional (art. 22, I, CRFB). 3. À Lei estadual não é
lícito, a pretexto de definir a competência da Vara especializada, imiscuir-se
na esfera privativa da União para legislar sobre regras de prevalência entre
juízos (arts. 78 e 79 do CPP), matéria de caráter processual (art. 22, I,
CRFB). 4. A competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º,
XXXVIII) não pode ser afastada por Lei estadual, nem usurpada por Vara
criminal especializada, sendo vedada, ainda, a alteração da forma de sua
composição, que deve ser definida em Lei nacional. Precedentes do Pleno
deste Pretório Excelso (ADI 1218/RO, rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA,
julg. 05/09/2002, Tribunal Pleno). 5. A composição do órgão jurisdicional
se insere na competência legislativa concorrente para versar sobre procedimentos em matéria processual, mercê da caracterização do procedimento
como a exteriorização da relação jurídica em desenvolvimento, a englobar
o modo de produção dos atos decisórios do Estado-juiz, se com a chancela
de um ou de vários magistrados (Machado Guimarães. Estudos de Direito
Processual Civil. Rio de Janeiro – São Paulo: Jurídica e Universitária, 1969.
p. 68). 6. A independência do juiz nos casos relativos a organizações criminosas, injunção constitucional, na forma do art. 5º, XXXVII e LIII, da
CRFB, não está adequadamente preservada pela legislação federal, constituindo lacuna a ser preenchida pelos Estados-membros, no exercício da
competência prevista no art. 24, § 3º, da Carta Magna. 7. Os Estados‑membros
podem dispor, mediante Lei, sobre protocolo e distribuição de processos,
no âmbito de sua competência para editar normas específicas sobre procedimentos em matéria processual (art. 24, XI, CRFB). 8. A separação entre
as funções de acusar defender e julgar é o signo essencial do sistema
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acusatório de processo penal (Art. 129, I, CRFB), tornando a atuação
do Judiciário na fase pré-processual somente admissível com o propósito
de proteger as garantias fundamentais dos investigados (FERRAJOLI,
Luigi. Derecho y Razón – Teoría del Garantismo Penal. 3ª ed., Madrid:
Trotta, 1998. p. 567). 9. Os procedimentos investigativos pré-processuais
não previstos no ordenamento positivo são ilegais, a exemplo das VPIs,
sindicâncias e acautelamentos, sendo possível recorrer ao Judiciário para
fazer cessar a ilicitude, mantida a incolumidade do sistema acusatório
(HAMILTON, Sergio Demoro. A Ilegalidade das VPIS, das Sindicâncias,
dos Acautelamentos e Quejandos. In: Processo Penal Reflexões. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2002). 10. O princípio do juiz natural não resta
violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada,
com fundamento no art. 125 da Constituição, porquanto o tema gravita
em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da
territorialidade e do Juiz natural. 11. A perpetuatio jurisdictionis é excepcionada nas hipóteses de modificação da competência ratione materiae do
órgão, motivo pelo qual é lícita a redistribuição dos inquéritos policiais
para a nova Vara Criminal, consoante o art. 87, in fine, do CPC. Precedentes
(HC 88.660-4, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julg. 15.05.2008;
HC 85.060, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, julg. 23.09.2008;
HC 76.510/SP Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, julg. 31.03.1998).
Doutrina (CARNELUTTI, Francesco. Sistema di Diritto Processuale
Civile. v. III. Padova: CEDAM, 1939. p. 480; MARQUES, José Frederico.
Enciclopédia Saraiva do Direito. Vol. 46. p. 446; TORNAGHI, Tornaghi.
Instituição de Processo Penal. Vol. I. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1977.
p. 174). 12. A Lei estadual que cria Vara especializada em razão da matéria
pode, de forma objetiva e abstrata, impedir a redistribuição dos processos
em curso, através de norma procedimental (art. 24, XI, CRFB), que se
afigura necessária para preservar a racionalidade da prestação jurisdicional
e uma eficiente organização judiciária (art. 125 CRFB) (GRECO, Leonardo.
Instituições de Processo Civil. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 174175; DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual
Civil. v. I. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 365-366). 13. O princípio
do Juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII, CRFB) é incompatível com
disposição que permita a delegação de atos de instrução ou execução a
outro juízo, sem justificativa calcada na competência territorial ou
funcional dos órgãos envolvidos, ante a proibição dos poderes de comissão
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(possibilidade de criação de órgão jurisdicional ex post facto) e de avocação
(possibilidade de modificação da competência por critérios discricionários), sendo certo que a cisão funcional de competência não se insere
na esfera legislativa dos Estados‑membros (art. 22, I, CRFB)
(FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. 2ª
ed. São Paulo: RT, 2006. p. 544; SCHWAB, Karl Heinz. Divisão de
funções e o juiz natural. Revista de Processo, vol 12 n 48 p 124 a 131
out/dez 1987). 14. A criação, no curso do processo, de órgão julgador
composto pelo magistrado que se julga ameaçado no exercício de suas
funções e pelos demais integrantes da Vara especializada em crime organizado é inconstitucional, por afronta aos incisos LIII e XXXVII do artigo
5º da Carta Magna, que vedam, conforme mencionado alhures, o poder
de comissão, é dizer, a criação de órgão jurisdicional ex post facto, havendo,
ainda, vício formal, por se tratar de matéria processual, de competência da
União (art. 22, I, CRFB). 15. A Lei estadual pode definir que um mesmo
juízo disponha de competência para atuar na fase de conhecimento e na
fase executória do processo penal, máxime em razão do disposto no
art. 65 da Lei Federal nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), verbis: “A
execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização
judiciária e, na sua ausência, ao da sentença”. 16. O juízo incompetente
pode, salvante os casos de erro grosseiro e manifesta má-fé, em hipóteses
de urgência e desde que haja dúvida razoável a respeito do órgão que deve
processar a causa, determinar o relaxamento de prisão ilegal, remetendo o
caso, em seguida, ao juiz natural, configurando hipótese de translatio iudicii
inferida do art. 5º, LXV, da Carta Magna, o qual não exige a competência
da autoridade judiciária responsável pelo relaxamento, sendo certo que a
complexidade dos critérios de divisão da competência jurisdicional não
podem obstaculizar o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB). Jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal admitindo a ratificação de atos prolatados
por juiz incompetente inclusive em desfavor do réu (HC 83.006/SP, rel.
Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 29.8.2003; HC 88.262/SP, rel. Min.
Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 18/12/2006, DJ 30‑03‑2007).
Doutrina (GRECO, Leonardo. Translatio iudicii e reassunção do processo.
RePro, ano 33, nº 166. São Paulo: RT, 2008; BODART, Bruno e ARAÚJO,
José Aurélio de. Alguns apontamentos sobre a Reforma Processual Civil
Italiana – Sugestões de Direito Comparado para o Anteprojeto do Novo
CPC Brasileiro. In: O novo processo civil brasileiro – Direito em expectativa. Coord. Luiz Fux. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 27-28). 17. É
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vedado à Lei Estadual estabelecer o sigilo do inquérito policial, aplicando-se
as normas da legislação federal sobre a matéria. 18. A publicidade assegurada
constitucionalmente (art. 5º, LX, e 93, IX, da CRFB) alcança os autos do
processo, e não somente as sessões e audiências, razão pela qual padece de
inconstitucionalidade disposição normativa que determine abstratamente
segredo de justiça em todos os processos em curso perante Vara Criminal.
Doutrina (GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil. Vol. I. Rio
de Janeiro: Forense, 2009. p. 558; TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e
garantias individuais no processo penal brasileiro. 3ª ed. São Paulo: RT,
2009. p. 184; TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de
Processo Penal. 11ª ed. São Paulo: 2009. p. 20; CAPPELLETTI, Mauro.
Fundamental guarantees of the parties in civil litigation. Milano: A.
Giuffre, 1973. p. 756-758). 19. Os juízes integrantes de Vara especializada
criada por Lei estadual devem ser designados com observância dos parâmetros constitucionais de antiguidade e merecimento previstos no art. 93,
II e VIII-A, da Constituição da República, sendo inconstitucional, em
vista da necessidade de preservação da independência do julgador, previsão
normativa segundo a qual a indicação e nomeação dos magistrados que
ocuparão a referida Vara será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça,
com a aprovação do Tribunal. Doutrina (FERRAJOLI, Luigi. Direito e
Razão: teoria do garantismo penal. 2ª ed. São Paulo: RT, 2006. p. 534;
GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia. Trad. Maria Luiza de
Carvalho. Rio de Janeiro: Revan, 1999. p. 60; CARNELUTTI, Francesco.
Sistema di Diritto Processuale Civile. v. I. Padova: CEDAM, 1936. p. 647651; Idem. Lezioni di Diritto Processuale Civile. v. Terzo. Padova: CEDAM,
1986. p. 114; GUIMARÃES, Mário. O Juiz e a Função Jurisdicional. Rio
de Janeiro: Forense, 1958. p. 117). 20. O mandato de dois anos para a
ocupação da titularidade da Vara especializada em crimes organizados, a
par de afrontar a garantia da inamovibilidade, viola a regra da identidade
física do juiz, componente fundamental do princípio da oralidade, prevista
no art. 399, § 2º, do CPP (“O juiz que presidiu a instrução deverá proferir
a sentença”), impedindo, por via oblíqua, a aplicação dessa norma cogente
prevista em Lei nacional, em desfavor do Réu, usurpando a competência
privativa da União (art. 22, I, CRFB). Doutrina (CHIOVENDA, Giuseppe.
A oralidade e a prova. In: Processo Oral. 1ª série. Rio de Janeiro: Forense,
1940. p. 137). 21. O princípio do Juiz natural obsta “qualquer escolha do
juiz ou colegiado a que as causas são confiadas”, de modo a se afastar o
“perigo de prejudiciais condicionamentos dos processos através da desig< sumário

55

nação hierárquica dos magistrados competentes para apreciá-los”
(FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. 2ª ed.
São Paulo: RT, 2006. p. 545), devendo-se condicionar a nomeação do juiz
substituto, nos casos de afastamento do titular, por designação do Presidente
do Tribunal de Justiça, à observância de critérios impessoais, objetivos e
apriorísticos. Doutrina (LLOBREGAT, José Garberí. Constitución y
Derecho Procesal – Los fundamentos constitucionales del Derecho Procesal.
Navarra: Civitas/Thomson Reuters, 2009. p. 65-66). 22. Improcedente o
pleito de inconstitucionalidade por arrastamento, permanecendo válidas
todas as disposições da Lei questionada que não sofreram declaração de
nulidade. 23. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente
procedente pelo Plenário para declarar a nulidade, com redução de texto,
dos seguintes dispositivos e termos da Lei estadual de Alagoas nº 6.806
de 2007: (a) as palavras “todos indicados e nomeados pelo Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com aprovação do Pleno, para
um período de dois (02) anos, podendo, a critério do Tribunal, ser renovado”, no art. 2º; (b) o art. 5º, caput e seu parágrafo único; (c) o art. 7º e o
art. 12, que violam o princípio do juiz natural ao permitir os poderes de
avocação e de comissão; (d) o art. 8º; (e) o art. 9º, parágrafo único e respectivos incisos, bem como a expressão “crime organizado, desde que
cometido por mais de dois agentes, estabelecida a divisão de tarefas, ainda
que incipiente, com perpetração caracterizada pela vinculação com os
poderes constituídos, ou por posição de mando de um agente sobre os
demais (hierarquia), praticados através do uso da violência física ou psíquica,
fraude, extorsão, com resultados que traduzem significante impacto junto
à comunidade local ou regional, nacional ou internacional”; (f) o art. 10;
(g) os parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 11, preservado o seu caput; (h) a expressão
“e procedimentos prévios”, no art. 13. 24. Ação Direta de Inconstitucionalidade
parcialmente procedente, ainda, para o fim de conferir interpretação conforme à Constituição: (a) ao art. 1º, de modo a estabelecer que os crimes
de competência da 17ª Vara Criminal da Capital são aqueles praticados na
forma do art. 1º da Lei nº 9.034/95, com a redação dada pela Lei nº 10.217/01;
(b) ao art. 3º, com o fito de impor a observância, pelo Presidente do Tribunal,
na designação de juiz substituto, de critérios objetivos, apriorísticos e
impessoais, nos termos do quanto decidido pela Corte nos autos do MS
nº 27.958/DF; (c) ao art. 9º, inciso I, para excluir da competência da Vara
especializada o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida. 25.
Modulação dos efeitos temporais da decisão, na forma do art. 27 da Lei
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9.868/99, para que os dispositivos objurgados não produzam efeitos sobre
os processos com sentenças já proferidas e sobre os atos processuais já
praticados, ressalvados os recursos e habeas corpus pendentes que tenham
como fundamento a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Estadual
ora em exame, ressaltando-se, ainda, que os processos pendentes sem
prolação de sentença devem ser assumidos por juízes designados com a
observância dos critérios constitucionais, nos termos do presente aresto,
fixado o prazo de noventa dias para o provimento dos cargos de juízes da
17ª Vara Criminal da Capital.
[ADI 4.414, rel. min. Luiz Fux, j. 31-5-2012, P, DJE de 17-6-2013.]

3.1.2 Audiência de custódia
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DO FLAGRANTE
EM PRISÃO PREVENTIVA, SEM PEDIDO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO E SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282, § 2° e § 4°, e 311 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o HC 188.888/MG, de
relatoria do Ministro Celso de Mello, a Segunda Turma deste Supremo
Tribunal entendeu pela ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em
flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do
Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação
da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, § 2° e § 4°, e 311
do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei
13.964/2019. II – A conversão do flagrante em prisão preventiva não
traduz, por si, a superação da audiência de custódia, na medida em que
se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo.
Precedentes. III – Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida, de
ofício, para julgar ilegal a conversão do flagrante em prisão preventiva, com
determinação da imediata soltura do paciente, sem prejuízo de imposição,
pelo Magistrado de primeiro grau, de cautelares alternativas previstas no
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art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Agravo regimental a que se
nega provimento.
[HC 197.743 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 13-4-2021,
2ª T, DJE de 22-4-2021.]
Ementa: “HABEAS CORPUS”. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
(OU DE APRESENTAÇÃO) NÃO REALIZADA. A AUDIÊNCIA
DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO DIREITO
SUBJETIVO DA PESSOA SUBMETIDA A PRISÃO CAUTELAR.
DIR EITO F U N DA M EN TA L A SSEGU R A DO PEL A
CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
(Artigo 7, n. 5) E PELO PACTO INTERNACIONAL SOBRE
DIR EITOS CI V IS E POLÍTICOS (A r tigo 9, n. 3).
RECONHECIMENTO JURISDICIONAL, PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 347-MC/DF, REL. MIN. MARCO
AURÉLIO), DA IMPRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO EXPRESSÃO DO
DEVER DO ESTADO BRASILEIRO DE CUMPRIR, FIELMENTE,
OS COM PROM ISSOS A SSU M I D OS NA OR DE M
INTERNACIONAL – “PACTA SUNT SERVANDA”: CLÁUSULA
GERAL DE OBSERVÂNCIA E EXECUÇÃO DOS TRATADOS
INTERNACIONAIS (CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE O
DIREITO DOS TR ATADOS, Artigo 26). PREVISÃO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) NO
OR DE N A M E N TO POSI T I VO DOM É S T ICO ( L EI
Nº 13.96 4/2019 E R ESOLUÇÃO CN J Nº 213/2015).
INADMISSIBILIDADE DA NÃO REALIZAÇÃO DESSE ATO,
RESSALVADA MOTIVAÇÃO IDÔNEA, SOB PENA DE
TRÍPLICE RESPONSABILIDADE DO MAGISTRADO QUE
DEIXAR DE PROMOVÊ-LO (CPP, art. 310, § 3º, NA REDAÇÃO
DADA PELA LEI Nº 13.964/2019). “H ABEAS CORPUS ”
CONCEDIDO DE OFÍCIO. – Toda pessoa que sofra prisão em flagrante
– qualquer que tenha sido a motivação ou a natureza do ato criminoso,
mesmo que se trate de delito hediondo – deve ser obrigatoriamente conduzida, “sem demora”, à presença da autoridade judiciária competente, para
que esta, ouvindo o custodiado “sobre as circunstâncias em que se realizou
sua prisão” e examinando, ainda, os aspectos de legalidade formal e mate< sumário
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rial do auto de prisão em flagrante, possa (a) relaxar a prisão, se constatar a
ilegalidade do flagrante (CPP, art. 310, I), (b) conceder liberdade provisória, se estiverem ausentes as situações referidas no art. 312 do Código de
Processo Penal ou se incidirem, na espécie, quaisquer das excludentes de
ilicitude previstas no art. 23 do Código Penal (CPP, art. 310, III), ou,
ainda, (c) converter o flagrante em prisão preventiva, se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP, art. 310, II).
– A audiência de custódia (ou de apresentação) – que deve ser obrigatoriamente realizada com a presença do custodiado, de seu Advogado constituído (ou membro da Defensoria Pública, se for o caso) e do representante
do Ministério Público – constitui direito público subjetivo, de caráter
fundamental, assegurado por convenções internacionais de direitos humanos a que o Estado brasileiro aderiu (Convenção Americana de Direitos
Humanos, Artigo 7, n. 5, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos, Artigo 9, n. 3) e que já se acham incorporadas ao plano do direito
positivo interno de nosso País (Decreto nº 678/92 e Decreto nº 592/92,
respectivamente), não se revelando lícito ao Poder Público transgredir essa
essencial prerrogativa instituída em favor daqueles que venham a sofrer
privação cautelar de sua liberdade individual. – A imprescindibilidade da
audiência de custódia (ou de apresentação) tem o beneplácito do magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (ADPF 347-MC/
DF) e, também, do ordenamento positivo doméstico (Lei nº 13.964/2019
e Resolução CNJ nº 213/2015), não podendo deixar de realizar-se, ressalvada motivação idônea, sob pena de tríplice responsabilidade do
magistrado que deixar de promovê-la (CPP, art. 310, § 3º, na redação
dada pela Lei nº 13.964/2019). Doutrina. Jurisprudência (Rcl 36.824MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). – A ausência da realização da audiência de custódia (ou de apresentação), tendo em vista a sua
essencialidade e considerando os fins a que se destina, qualifica-se como
causa geradora da ilegalidade da própria prisão em flagrante, com o
consequente relaxamento da privação cautelar da liberdade individual
da pessoa sob o poder do Estado. Magistério da doutrina: AURY LOPES
JR. (“Direito Processual Penal”, p. 674/680, item n. 4.7, 17ª ed., 2020,
Saraiva), EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER (“Comentários
ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência”, p. 792/793, item
n. 310.1, 12ª ed., 2020, Forense), GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ
(“Processo Penal”, p. 1.206, item n. 18.2.5.5, 8ª ed., 2020, RT), RENATO
BRASILEIRO DE LIMA (“Manual de Processo Penal”, p. 1.024/1.025,
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8ª ed., 2020, JusPODIVM) e RENATO MARCÃO (“Curso de Processo
Penal ”, p. 778/786, item n. 2.12, 6ª ed., 2020, Saraiva).
IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX
OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER
SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO
PENAL), INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE,
MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE
O ART. 310, II, DO CPP, PRÉV IA, NECESSÁR IA E
INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
OU DA AUTORIDADE POLICIAL. RECENTE INOVAÇÃO
LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI Nº 13.964/2019 (“LEI
ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2º e 4º, E 311
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO
MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTE
SUA ”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO
REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU
DE APRESENTAÇÃO). INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE
IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A
EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO
PREVENTIVA. CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA
PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO
PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM
FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO, QUER, AINDA, EM
RAZÃO DE OFENSA A UM DIREITO BÁSICO, QUAL SEJA O
DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, QUE
TRADUZ PRERROGATIVA INSUPRIMÍVEL ASSEGURADA A
QUALQUER PESSOA PELO ORDENAMENTO DOMÉSTICO E
POR CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE DIREITOS
HUMANOS. – A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (“Lei
Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar,
notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais
consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo
penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de
modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura
acusatória do processo penal brasileiro. – A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir
a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311,
todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação
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da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no
curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou
mediante requerimento do Ministério Público”, não mais sendo lícita,
portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio”
do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§
2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se
tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão,
de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva,
sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso,
do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário.
Jurisprudência. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NATUREZA
JURÍDICA. ELEMENTOS QUE O INTEGRAM. FUNÇÃO
PROCESSUAL. O auto de prisão em flagrante, lavrado por agentes do
Estado, qualifica-se como ato de formal documentação que consubstancia,
considerados os elementos que o compõem, relatório das circunstâncias de
fato e de direito aptas a justificar a captura do agente do fato delituoso nas
hipóteses previstas em lei (CPP, art. 302), tendo por precípua finalidade
evidenciar – como providência necessária e imprescindível que é – a regularidade e a legalidade da privação cautelar da liberdade do autor do evento
criminoso, o que impõe ao Estado, em sua elaboração, a observância de
estrito respeito às normas previstas na legislação processual penal, sob pena
de caracterização de injusto gravame ao “status libertatis” da pessoa posta
sob custódia do Poder Público. Doutrina. – Mostra-se inconcebível que um
ato de natureza meramente descritiva, como o é o auto de prisão em flagrante, limitado a relatar o contexto fático-jurídico da prisão, permita que
dele infira-se, por implicitude, a existência de representação tácita da autoridade policial, objetivando, no âmbito da audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. – A conversão
da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de
custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério
Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso),
pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se
presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do
Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente
comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO
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PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. INCOMPATIBILIDADE
COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA
T I P IC I DA DE
PRO CE S S UA L .
CONSEQU ENTE
INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE
MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU
INOMINADAS EM DETRIMENTO DO “STATUS LIBERTATIS”
E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO
OU DO RÉU. O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE
SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS
SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. – Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes,
notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da
tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do
investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados
ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes:
HC 173.791/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 173.800/MG,
Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 186.209-MC/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, v.g.
[HC 186.490, rel. min. Celso de Mello, j. 10-10-2020, 2ª T, DJE de
22-10-2020.]
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES
DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE CORRUPÇÃO DE MENOR.
ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI
Nº 8.069/90. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUDIÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO. EXAME DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO
EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE JUÍZO ACERCA DO
MÉRITO DE EVENTUAL AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A Convenção Americana sobre
Direitos do Homem, que dispõe, em seu artigo 7º, item 5, que “toda pessoa
presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um
juiz”, posto ostentar o status jurídico supralegal que os tratados internacionais sobre direitos humanos têm no ordenamento jurídico brasileiro,
< sumário

62

legitima a denominada “audiência de custódia”, cuja denominação sugere-se “audiência de apresentação”. 2. O direito convencional de apresentação
do preso ao Juiz, consectariamente, deflagra o procedimento legal, no
qual o Juiz apreciará a legalidade da prisão, procedimento esse instituído
pelo Código de Processo Penal, nos seus artigos 647 e seguintes. 3. O
habeas corpus, em sua origem remota, consistia na determinação do juiz
de apresentação do preso para aferição da legalidade da sua prisão, o que
ainda se faz presente na legislação processual penal vigente (Art. 656 do
CPP). 4. A audiência de apresentação consubstancia-se em mecanismo
de índole constitucional dirigido a possibilitar ao juízo natural formar
seu convencimento acerca da necessidade de se concretizar qualquer das
espécies de prisão processual, bem como de se determinar medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 310 e 319 do Código de
Processo Penal, porquanto não reserva espaço cognitivo acerca do mérito
de eventual ação penal, sob pena de comprometer a imparcialidade do
órgão julgador. 5. A separação entre as funções de acusar defender e julgar
é o signo essencial do sistema acusatório de processo penal, porquanto a
atuação do Judiciário na fase pré-processual somente se revela admissível
com o propósito de proteger as garantias fundamentais dos investigados
(FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón Teoría del Garantismo Penal.
3ª ed., Madrid: Trotta, 1998. p. 567). 6. In casu, o juízo plantonista apontou
a atipicidade da conduta em sede de audiência de apresentação, tendo
o Tribunal de origem assentado que “a pretensa atipicidade foi apenas
utilizada como fundamento opinativo para o relaxamento da prisão da
paciente e de seus comparsas, uma vez que o MM. Juiz de Direito que
presidiu a audiência de custódia sequer possuía competência jurisdicional
para determinar o arquivamento dos autos. Por se tratar de mero juízo
de garantia, deveria ter se limitado à regularidade da prisão e mais nada,
porquanto absolutamente incompetente para o mérito da causa. Em função
disso, toda e qualquer consideração feita a tal respeito – mérito da infração
penal em tese cometida – não produz os efeitos da coisa julgada, mesmo
porque de sentença sequer se trata”. 7. O trancamento da ação penal por meio
de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade
da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 141.918-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 20/06/2017 e HC 139.054,
Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/06/2017. 8. O habeas
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corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo
fático probatório engendrado nos autos. 9. Ordem denegada.
[HC 157.306, rel. min. Luiz Fux, j. 25-9-2018, 1ª T, DJE de 1º-3-2019.]

3.1.3 Extradição
Ementa: Extradição formulada pelo Governo do Paraguai. 2. Carta
Rogatória do Juízo de Garantias número um da Comarca de Assunção,
Paraguai. Crimes de apropriação, lesão de confiança, lavagem de dinheiro e
produção mediata de documentos públicos de conteúdo falso. 3. Informação
posterior desse mesmo Juízo no sentido de que o Ministério Público Paraguaio
apenas formalizou a acusação em relação aos crimes de lesão de confiança e
de produção mediata de documentos públicos de conteúdo falso. 4. Adoção,
em parte, do parecer da Procuradoria-Geral da República. 5. O decreto de
prisão preventiva paraguaio não se refere ao crime de Produção mediata de
documentos públicos de conteúdo falso. 6. Lesão de confiança. Inexistência
do aspecto da dupla tipicidade. 7. Extradição indeferida. Determinação de
alvará de soltura.
[Ext 874, rel. min. Gilmar Mendes, j. 1º-4-2004, P, DJ de 28-5-2004.]

3.2 Acordo de não persecução penal
3.2.1 Opção do Ministério Público – ausência de direito subjetivo do acusado
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
MILITAR. JUSTIÇA CASTRENSE. ESTELIONATO, FALSIDADE
IDEOLÓGICA E EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA, ARTE
DENTÁRIA OU FARMACÊUTICA. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. As condições descritas
em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal
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dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto,
não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado
verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. 2. O art. 28-A do Código de
Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto,
estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime, mediante as seguintes condições”. 3. Na presente
hipótese, a despeito de qualquer discussão a respeito do cabimento do acordo
de não persecução penal aos delitos punidos perante a Justiça Castrense, é
possível constatar, em consulta aos registros processuais do Superior Tribunal
Militar, que a denúncia oferecida contra o paciente foi recebida em data
anterior à vigência da Lei 13.964/2019. 4. Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que o acórdão impugnado está em consonância
com a jurisprudência da Primeira Turma desta CORTE, que, em reiterados
julgados, decidiu que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se
a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a
denúncia (HC 191.464-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe
de 26/11/2020). 5. Agravo Regimental a que nega provimento.
[HC 201.197 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 23-8-2021, 1ª T,
DJE de 27-8-2021.]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL
NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
(ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4
ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44
DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS
INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a
possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de
agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar.
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Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento
da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta
do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes. II – A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de
Processo Civil. Precedentes. III – As condições descritas no art. 28-A do
Código de Processo Penal – CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são
requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo
que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese
específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do
dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado.
IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao
benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são impu
tados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente
4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A
do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”. V – A
tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa
de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a
sua invocação – pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida –, não foi
analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua
apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com
evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102
da Constituição Federal. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se
nega provimento.
[HC 201.610 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 21-6-2021,
2ª T, DJE de 25-6-2021.]
Ementa: Habeas corpus. 2. Consoante jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério
Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal. 3. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior
do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante
no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo
manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a
partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 4. No
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caso concreto, em alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à
aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro
fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial. 5. Ordem
parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara
de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do
procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não
persecução penal.
[HC 194.677, rel. min. Gilmar Mendes, j. 11-5-2021, 2ª T, DJE de
13-8-2021.]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AGENTE QUE NÃO MAIS
OCUPA CARGO A ATRAIR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INVESTIGAÇÃO ENCERRADA COM
PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). LEI 13.964/2019. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O
Plenário desta CORTE, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal
937, fixou as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se
apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às
funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a
publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais,
a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em
razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que
ocupava, qualquer que seja o motivo”. 2. Em virtude da celeridade processual
e da efetiva prestação jurisdicional, a PRIMEIRA TURMA passou a aplicar
o referido entendimento definido pelo PLENÁRIO quanto a prorrogação de
competência do STF também para as hipóteses de encerramento da investigação criminal, com o término do inquérito policial e eventual denúncia
ou arquivamento apresentados (Inquérito 4.641 (Rel. Min. ROBERTO
BARROSO, DJe de 16/8/2018). O posicionamento supracitado tem sido
adotado também pela SEGUNDA TURMA desta CORTE. 3. A partir da
Lei 13.964/19, com o encerramento do inquérito policial ou investigação
penal, a PGR passou a ter uma terceira possibilidade de atuação, pois,
além do oferecimento de denúncia ou promoção de arquivamento, poderá
propor “acordo de não persecução penal” (ANPP). São três hipóteses
possíveis ao titular da ação penal, após o encerramento do inquérito
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policial, e que devem, de maneira isonômica, prorrogarem a competência
do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para análise de ato processual
do Procurador Geral da República, enquanto ainda detentor de atribuição perante a CORTE. 4. No caso em análise, a Procuradoria-Geral da
República, em 3/8/2020, encaminhou termo de acordo de não persecução
penal, firmado pelo Ministério Público Federal com ONYX LORENZONI.
Dessa maneira, no momento processual adequado – encerrada a investigação
criminal pelo inquérito – a competência do STF, também nessa hipótese,
deverá ficar prorrogada, nos mesmos moldes da análise da denúncia ou da
promoção de arquivamento da investigação. 5. Agravos regimentais providos
assentando a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para
a análise do acordo de não persecução penal proposto nestes autos.
[Pet 7.990 AgR-segundo, rel. min. Marco Aurélio, red. do ac. min.
Alexandre de Moraes, j. 17-2-2021, P, DJE de 12-3-2021.]

3.2.2 Aplicação no tempo
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
MILITAR. JUSTIÇA CASTRENSE. ESTELIONATO, FALSIDADE
IDEOLÓGICA E EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA,
ARTE DENTÁRIA OU FARMACÊUTICA. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. As condições descritas
em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal
dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não
obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro
direito subjetivo em realizá-lo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal,
alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo
que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal,
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições”. 3. Na presente hipótese, a despeito de
qualquer discussão a respeito do cabimento do acordo de não persecução
penal aos delitos punidos perante a Justiça Castrense, é possível constatar,
em consulta aos registros processuais do Superior Tribunal Militar, que a
denúncia oferecida contra o paciente foi recebida em data anterior à vigência
da Lei 13.964/2019. 4. Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada,
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uma vez que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência da Primeira Turma desta CORTE, que, em reiterados julgados,
decidiu que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos
ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (HC 191.464-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de
26/11/2020). 5. Agravo Regimental a que nega provimento.
[HC 201.197 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 23-8-2021,
1ª T, DJE de 27-8-2021.]
Ementa: Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.
Direito Penal e Processual Penal. Lei nº 13.964/19. Aplicação retroativa.
Oferecimento de acordo de não persecução criminal. Feito em que já
havia sido oferecida denúncia, havendo sentença penal condenatória,
confirmada em sede recursal, antes da entrada em vigor do novo diploma
legislativo. Impossibilidade na hipótese. Precedentes. 1. O acordo de
não persecução penal instituído pela Lei nº 13.964/19 esgota-se na fase
pré-processual, não incidindo em casos em que, como o presente, já
ocorreu o oferecimento da denúncia. 2. Agravo regimental não provido.
[RHC 200.311 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 31-5-2021, 1ª T, DJE
de 4-8-2021.]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO
DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE, NO PONTO,
DA LEI 13.964/2019. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A RETROATIVIDADE
SOMENTE ATINGE CASOS ANTERIORES À ENTRADA EM
VIGOR DE REFERIDA LEI QUANDO AINDA NÃO RECEBIDA A
DENÚNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo
de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência da Primeira
Turma deste STF fixou a tese de que “o acordo de não persecução penal
(ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde
que não recebida a denúncia”. (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto
Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). 3. No caso, a denúncia foi
recebida em 25.9.2012 (evento 2, fl. 108), momento muito anterior à entrada
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em vigor da Lei 13.964/2019. Inclusive, quando da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, já havia sentença condenatória (evento 6, fls. 19/48) confirmada pelo Tribunal Regional (evento 8, fls. 13/15). Assim, nos termos da
jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede
processual. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.
[HC 190.855 AgR, rel. min. Rosa Weber, j. 3-5-2021, 1ª T, DJE de
12-5-2021.]
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE
ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 1. A Lei nº 13.964/2019,
no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é
considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a
retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota
na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua
não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento
e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a
etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados
em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade
penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos
anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na
hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019,
havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que
inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se
o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da
seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos
ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”.
[HC 191.464 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 11-11-2020, 1ª T,
DJE de 26-11-2020.]
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3.2.3 Acordo de transação e perda de objeto de habeas corpus
Ementa: Penal e Processual Penal. 2. A celebração de acordo de transação penal não acarreta a perda de objeto de habeas corpus em que se alega
atipicidade da conduta e ausência de justa causa. 3. Embora o sistema
penal negocial possa acarretar aprimoramentos positivos em certas
hipóteses, a barganha no processo penal inevitavelmente gera riscos
relevantes aos direitos fundamentais do imputado e deve ser estruturada
de modo limitado, para evitar a imposição de penas pelo Estado de forma
ilegítima. 4. Ainda que consentidos pelo imputado, os acordos penais
precisam ser submetidos à homologação judicial, pois o julgador deve
realizar controle sobre a legitimidade da persecução penal, de modo que
casos de manifesta atipicidade da conduta narrada, extinção da punibilidade do imputado ou evidente inviabilidade da denúncia por ausência
de justa causa acarretem a não homologação da proposta. 5. Portanto,
não há perda de objeto do habeas corpus em que se alega a atipicidade da
conduta e a falta de justa causa para a persecução penal, ao passo que, se
concedido, inviabiliza-se a manutenção do acordo de transação penal,
ainda que consentido pelo imputado. 6. Precedente desta Segunda Turma
no sentido de que constitui constrangimento ilegal “a mera intimação para
comparecimento à audiência preliminar para proposta de transação penal,
se o fato é atípico” (HC 86.162, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma,
DJ 3.2.2006). 7. Ordem concedida para determinar a análise do mérito da
impetração, visto que a realização do acordo de transação penal não é motivo
legítimo para a sua perda de objeto.
[HC 176.785, rel. min. Gilmar Mendes, j. 17-12-2019, 2ª T, DJE de
19-5-2020.]

3.3 Procedimento de arquivamento de investigações criminais
Ementa: Penal e Processo Penal. Inquérito. Agravo Regimental.
2. Decisão de arquivamento parcial das investigações. Recurso interposto
que busca o arquivamento integral. 3. Alegação de ausência de justa causa
e de tramitação por prazo desarrazoado. 4. Possibilidade de trancamento
de investigações pelo Poder Judiciário. Precedentes. 5. Direito do investigado à razoável duração do processo. 6. Possibilidade de arquivamento
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mesmo em casos de possível declínio com base no precedente da QO na
AP 937. 7. Demonstração do excesso de prazo e da ausência de elementos
mínimos que justifiquem a continuidade das investigações. 8. Provimento
do recurso, com o arquivamento integral das investigações.
[Pet 8.186, rel. min. Edson Fachin, red. do ac. min. Gilmar Mendes,
j. 15-12-2020, 2ª T, DJE de 6-4-2021.]
Ementa: MANDADO DE SEGUR ANÇA. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. ATO DO CONSELHO NACIONAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. ARQUIVAMENTO DE
PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – PIC.
PROCEDIMENTO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO
PROCURADOR‑GERAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE
SUBMISSÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO AO PODER
JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O arquivamento de Procedimento de Investigação Criminal (PIC) determinado
por Procurador-Geral de Justiça, em hipóteses de sua atribuição originária, não reclama prévia submissão ao Poder Judiciário, posto o arquivamento não acarretar coisa julgada material. 2. O Procurador‑Geral
de Justiça é a autoridade própria para aferir a legitimidade do arquivamento de Procedimento de Investigação Criminal (PIC), por isso que
descabe a submissão da decisão de arquivamento ao Poder Judiciário nas
hipóteses de competência originária do Procurador-Geral de Justiça.
3. O arquivamento de Procedimento de Investigação Criminal pelo
Procurador‑Geral de Justiça, em casos de sua atribuição originária, não
está imune ao controle de outra instância revisora. Isso porque ainda há
possibilidade de apreciação de recurso pelo órgão superior, no âmbito
do próprio Ministério Público, em caso de requerimento pelos legítimos
interessados, conforme dispõe o artigo 12, XI, da Lei 8.625/93, in verbis:
“Art. 12. O Colégio de Procuradores de Justiça é composto por todos os
Procuradores de Justiça, competindo-lhe: (…) XI – rever, mediante requerimento de legítimo interessado, nos termos da Lei Orgânica, decisão de
arquivamento de inquérito policial ou peças de informações determinada
pelo Procurador‑Geral de Justiça, nos casos de sua atribuição originária”.
4. O artigo 28 do Código de Processo Penal é plenamente aplicável
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ao Procedimento de Investigação Criminal nas hipóteses que não
configurem competência originária do Procurador‑Geral de Justiça.
Diferentemente, quando o chefe do Ministério Público Estadual possui
competência originária para determinar o arquivamento de PIC, não
acarretando coisa julgada material, não há obrigatoriedade de encaminhamento dos autos ao Poder Judiciário. 5. Ex positis, CONCEDO a
segurança pretendida no presente mandamus para anular a determinação,
contida em decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, de
submissão da decisão de arquivamento do Procedimento Investigativo
Criminal, de competência originária do Procurador‑Geral de Justiça, ao
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
[MS 34.730, rel. min. Luiz Fux, j. 10-12-2019, 1ª T, DJE de 24-3-2020.]
Ementa: CONSTITUCIONAL. SISTEMA CONSTITUCIONAL
ACUSATÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO E PRIVATIVIDADE
DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I).
INCONSTITUCIONALIDADE DE PREVISÃO REGIMENTAL
QUE POSSIBILITA ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO
DE MAGISTRADO SEM VISTA DOS AUTOS AO PARQUET.
MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA. 1. O
sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa
da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete
decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do
inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min.
GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por
parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013). 2. Flagrante
inconstitucionalidade do artigo 379, parágrafo único do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça da Bahia, que exclui a participação do Ministério
Público na investigação e decisão sobre o arquivamento de investigação
contra magistrados, dando ciência posterior da decisão. 3. Medida Cautelar
confirmada. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada
procedente.
[ADI 4.693, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 11-10-2018, P, DJE
de 30-10-2018.]

< sumário

73

Ementa: PETIÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS. INQUÉRITO
CRIMINAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DECORRENTE DA
APLICAÇÃO DO ART. 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DESMEMBR AMENTO PROCESSUAL DETER MINADO
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO DE
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE TR ANCA MENTO
DAS APURAÇÕES. FALTA DE JUSTA CAUSA. HIPÓTESE
NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIAS
DESPROVIDAS. 1. Restrições ao processamento de foro por prerrogativa de função determinadas por cortes estaduais quando não se verifique
que a separação seja apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso
concreto, reflete a orientação sedimentada no Supremo Tribunal Federal,
que “passou a adotar como regra o desmembramento dos inquéritos e ações
penais originárias no tocante a coinvestigados ou corréus não detentores
de foro por prerrogativa de função” (INQ 4.327, AgR-segundo, Rel. Min.
Edson Fachin, Dje 9.8.2018). 2. O trancamento de procedimento criminal
constitui medida excepcional, reservada aos casos de evidente constrangimento ilegal, desde que patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a
ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva
da punibilidade (HC 132.170 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI,
Segunda Turma, julgado em 16.2.2016), aspectos não depreendidos no
caso sob análise. 3. O arquivamento da investigação policial por falta
de justa causa não se coaduna com decisões precipitadas e inadvertidas,
mediante ingerência indevida à avaliação do titular da ação penal acerca
da presença ou não de lastro probatório mínimo necessário para o exercício
da ação penal em juízo. 4. Agravos regimentais desprovidos.
[Pet 7.512, rel. min. Edson Fachin, j. 20-11-2018, 2ª T, DJE de
5-12-2018.]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. PEDIDO
DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA DEFESA.
PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DAS INVESTIGAÇÕES
MANIFESTADA PELO PARQUET. INVIABILIDADE DO
ARQUIVAMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA, NOS
TERMOS DO PRECEDENTE FIRMADO NA AP 937-QO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O arquivamento de inquérito
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pelo Poder Judiciário, sem pedido prévio do Parquet, porquanto imprevisto na legislação processual penal, somente se legitima nas hipóteses
excepcionalíssimas enumeradas no Regimento desta Corte, quando se
revele manifesta a atipicidade da conduta ou a inexistência de crime.
Precedentes. 2. In casu, a Procuradoria-Geral da República asseverou a
necessidade de se concluírem as investigações, esclarecendo que “os fatos
apurados no presente apuratório ainda não foram elucidados, restando diligências pendentes para averiguar o real administrador da Arrozeira Beira
Rio, já que se comprovou, por intermédio de informações da Receita Federal
(fls. 492/493) sobre a incapacidade financeira dos sócios proprietários que
adquiriram as cotas da empresa”. 3. Incabível o arquivamento requerido
pelo investigado, impondo-se o esgotamento das medidas de investigação consideradas viáveis e necessárias pelos órgãos de persecução penal.
4. A competência do Supremo Tribunal Federal para fatos praticados por
detentores de prerrogativa de foro, prevista no art. 102, I, a, da Constituição
da República, “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do
cargo e relacionados às funções desempenhadas” (AP 937-QO, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/05/2018). 5. In casu, os fatos não
estão relacionados ao mandato de Deputado Federal, razão pela qual não
incide a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal para seu
processo e julgamento. Tampouco se encontra o processamento do feito na
fase de julgamento, que permitiria a perpetuatio jurisdictionis, nos termos do
entendimento firmado pelo Tribunal Pleno. 6. Consectariamente, diante
do interesse do Parquet no prosseguimento das investigações e do fim da
competência originária desta Suprema Corte para julgar o feito, a insurgência
não merece acolhida. 7. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.
[Inq 3.499 ED-AgR, rel. min. Luiz Fux, j. 6-11-2018, 1ª T, DJE de
17-12-2018.]
Ementa: “HABEAS CORPUS” – AÇÃO PENAL PÚBLICA
– MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO
MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA
“OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO
PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE
DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE
PEÇAS INFORMATIVAS POR DELIBERAÇÃO JUDICIAL “EX
OFFICIO” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO
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DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
SUPOSTAMENTE PRATICADO POR PREFEITO MUNICIPAL
– DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL (DL Nº 201/67,
ART. 1º, XIV) – DETERMINAÇÃO (NÃO ATENDIDA) DE
INCLUSÃO, NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DE VERBA
NECESSÁRIA AO PAGAMENTO DE DÉBITO CONSTANTE
DE PRECATÓRIO – DECISÃO QUE, EMBORA EMANADA
DE AUTORIDADE JUDICIAL, FOI PROFERIDA EM SEDE
MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE
ELEMENTO ESSENCIAL DO TIPO – CONSEQUENTE
DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL – FALTA
DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
– INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – “HABEAS
CORPUS” DEFERIDO. MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL DO
PODER DE AGIR OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO
EM SEDE DE INFRAÇÕES DELITUOSAS PERSEGUÍVEIS
MEDIANTE AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PÚBLICA. –
Inviável, em nosso sistema normativo, o arquivamento “ex officio”, por
iniciativa do Poder Judiciário, de peças informativas e/ou de inquéritos policiais, pois, tratando-se de delitos perseguíveis mediante ação
penal pública, a proposta de arquivamento só pode emanar, legítima
e exclusivamente, do próprio Ministério Público. Precedentes. – Essa
prerrogativa do “Parquet”, contudo, não impede que o magistrado, se
eventualmente vislumbrar ausente a tipicidade penal dos fatos investigados, reconheça caracterizada situação de injusto constrangimento,
tornando-se consequentemente lícita a concessão “ex officio” de ordem
de “habeas corpus” em favor daquele submetido a ilegal coação por parte
do Estado (CPP, art. 654, § 2º). CRIME DE DESOBEDIÊNCIA POR
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL: NECESSIDADE DE
QUE A DETERMINAÇÃO SEJA EMANADA DE AUTORIDADE
JUDICIÁRIA NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO REVESTIDO
DE NATUREZA JURISDICIONAL. – Não basta, para efeito de caracterização típica do delito definido no inciso XIV do art. 1º do Decreto-lei
nº 201/67 – “deixar de cumprir ordem judicial” –, que exista determinação
emanada de autoridade judiciária, pois se mostra igualmente necessário
que o magistrado tenha proferido decisão em procedimento revestido de
natureza jurisdicional, uma vez que a locução constitucional “causa” encerra
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conteúdo específico e possui sentido conceitual próprio. Precedentes. – A
atividade desenvolvida pelo Presidente do Tribunal no processamento dos
precatórios decorre do exercício, por ele, de função eminentemente administrativa (RTJ 161/796 – RTJ 173/958-960 – RTJ 181/772), não exercendo,
em consequência, nesse estrito contexto procedimental, qualquer parcela
de poder jurisdicional.
[HC 106.124, rel. min. Celso de Mello, j. 11-9-2013, 2ª T, DJE de
11-9-2013.]
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4 – JURISPRUDÊNCIA INTERNACIONAL

4.1 Juiz das Garantias1 e 2
Corte Constitucional da Colômbia
1.

1

Sentencia C-559 (2019). Neste processo foram questionados artigos
da Lei 1.908/2018, que pretendeu fortalecer a investigação e a judicialização das organizações criminosas. A Corte asseverou que a norma
se aplica exclusivamente a grupos delitivos e armados organizados
ou a qualquer pessoa que esteja ligada a uma investigação criminal.
Esclareceu que o novo processo penal é caracterizado por uma distinção
precisa entre as fases de investigação e acusação e a fase de julgamento.
Essa mudança, segundo a jurisprudência, significou que o julgamento
tornou-se o centro de gravidade do processo penal e, nessa medida,
a fase investigativa, sob a responsabilidade do Ministério Público,
constitui mais uma preparação para o julgamento. Assim, em contraste
com o sistema inquisitorial, nesse novo sistema processual penal, o
Ministério Público concentra-se na função acusatória, ou seja, na busca
de provas destinadas a refutar a presunção de inocência do acusado.
Nesse sentido, os atos do Ministério Público não são jurisdicionais,
mas investigativos, com exceção daqueles que implicam restrição dos
direitos fundamentais dos indivíduos, que devem em todos os casos ser
controlados pelo juiz das garantias. Este autoriza e valida no âmbito das
garantias constitucionais, mantendo um equilíbrio entre a eficácia do

ADI 6.298; ADI 6.299; ADI 6.300 e ADI 6.305, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

Caso não sejam encontrados precedentes específicos acerca do tema de interesse, termos mais abrangentes
serão utilizados.
2
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procedimento e os direitos do acusado mediante ponderação de interesses, a fim de alcançar a mínima afetação dos direitos fundamentais.
2.

Sentencia T-643 (2016). Ao apreciar ação de tutela contra providências judiciais, a Suprema Corte da Colômbia esclareceu que a
figura do juiz com funções de controle de garantias é típica do sistema penal acusatório e desempenha papel fundamental no correto
desenvolvimento dos procedimentos penais, pois é o garantidor dos
direitos fundamentais de todas as partes envolvidas no caso. A Corte
asseverou que, no caso específico dos juízes de controle de garantias,
a Câmara de Decisão lembrou que cabe a ela examinar se as medidas
de intervenção no exercício dos direitos fundamentais (como medidas de segurança) estão de acordo com a lei e atendem a critérios de
necessidade, proporcionalidade e razoabilidade. Da mesma forma,
o Tribunal ressaltou que a verificação do aspecto objetivo da origem
dessas medidas é uma exigência do princípio da legalidade, de modo
que as fases de raciocínio realizadas pelo juiz de controle de garantias
devem ser refletidas na respectiva decisão, “que, além disso, deve ser
amparada por uma avaliação probatória ajustada às regras de boa crítica
e uma motivação adequada”.

3.

Sentencia C-163/08 (2008). O preâmbulo e outros preceitos constitucionais derivam da consagração da liberdade como um princípio sobre
o qual repousa a construção política e jurídica do Estado. Como direito
fundamental, há dimensões que determinam a natureza excepcional
da restrição à liberdade individual. A eficácia e o alcance desse direito
estão harmonizados com as disposições dos tratados internacionais de
direitos humanos ratificados pela Colômbia, por meio dos quais o seu
reconhecimento e proteção são estruturados, embora admitindo uma
limitação precisa e estrita, de acordo com as finalidades sociais do
Estado. Direito à liberdade pessoal: garantias que estabelecem condições
para limitar esse direito. De acordo com esse preceito, ninguém pode
ser perturbado em sua pessoa ou família, nem ser preso ou detido ou
ter seu endereço registrado, mas i) em virtude de uma liminar por
escrito da autoridade judicial competente; ii) com as formalidades legais
e iii) por um motivo previamente definido em lei. O texto também
especifica que a pessoa detida preventivamente será encaminhada
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ao juiz competente dentro das trinta e seis horas seguintes, para que
ele possa adotar a decisão correspondente no prazo estabelecido por
lei. Por fim, estabelece que em nenhum caso poderá haver detenção,
prisão ou prisão por dívidas, multas e medidas de segurança que não
possam ser escritas. Juiz de controle de garantia: garantidor da proteção
judicial da liberdade e da efetividade e cumprimento dos mandados
constitucionais e legais daqueles que participam do processo criminal.
O status de garante do juiz baseia-se nas características de autonomia
e independência que a Constituição reconhece em suas decisões, as
quais assumem particular relevância em dois momentos: (i) quando
desenvolve a tarefa de ordenar a restrição do direito à liberdade de
maneira precisa, conforme a lei; e (ii) quando o trabalho estiver concluído, exercendo controle das condições em que essa privação de
liberdade é realizada e mantida.
4.

Sentencia C-425/08 (2008). A Corte Constitucional da Colômbia, por
ocasião da implementação do sistema criminal acusatório naquele país,
conforme o artigo transitório 4 do Ato Legislativo 3/2002, formou uma
comissão integrada por vários especialistas, aos quais foram concedidos
dois poderes: iniciativa legislativa; e monitoramento da implementação
gradual do novo processo criminal em todo o território nacional. A
iniciativa legislativa autorizada a esse grupo de especialistas possui
três características: i) é uma atribuição específica para a implementação do novo processo criminal; ii) é uma faculdade especial, porque
a apresentação de projetos de lei geralmente corresponde a entidades
públicas, e não a um grupo multidisciplinar formado por indivíduos
e autoridades de diferentes ramos do poder público; iii) é um corpo
docente preciso com expressa limitação de tempo. A leitura literal da
norma superior mostra que a autorização a essa comissão para apresentar
projetos de lei foi feita até 20 de julho de 2003. De qualquer forma, o
Congresso teve até 20 de junho de 2004 para emitir as leis necessárias
para implementar o sistema criminal acusatório. Caso contrário, o
Presidente da República poderia proferir as normas pertinentes nos dois
meses seguintes. Fica claro para a Câmara que o prazo expressamente
concedido à comissão para apresentar projetos de lei foi cumprido, o
poder se esgotou e não produziu mais efeitos legais. Além disso, os
poderes de acompanhamento que consistem em vigilância, possíveis
conselhos e supervisão atribuídos à Comissão para o Acompanhamento
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do Sistema Penal Acusatório não podem ser entendidos, como uma
forma de limitação ao poder de reformar as leis concedidas ao legislador
pelo art. 150 da Constituição. Essa Corporação alertou repetidas vezes
que as normas constitucionais transitórias, por um lado, pretendem
produzir efeitos jurídicos imediatos, pois são aplicadas enquanto a
condição ou o prazo indicado está acontecendo. Por outro lado, são
precárias e temporárias, porque procuram esgotar a situação que lhes
deu vida legal e depois desaparecem. A Corte explicou que “a razão
de ser das normas transitórias, reitera esta Corporação, deve servir de
ponte para o estabelecimento do regime constitucional comum a que
se referem e que fica suspenso até o esgotamento. A instrumentalidade
do regime de transição explica sua natureza eminentemente temporária
e precária, chamada a ser superada e substituída pelo regime comum
assim que for legal e materialmente possível”. Portanto, a iniciativa
legislativa referida no artigo transitório 4 do Ato Legislativo 3/2002 já
se esgotou e não pôde condicionar o processo legislativo que terminou
com a Lei 1.142/2007.
5.

Sentencia C-801/05 (2005). A Corte Constitucional da Colômbia
decidiu que o poder concedido ao legislador para determinar a gradualidade com a qual o novo sistema processual será aplicado foi relativizado.
De fato, embora o legislador possua esse poder, o constituinte estabelece
prazos específicos, indicando a data em que esse novo regime deve
entrar em vigor. Em seguida, asseverou que o legislador criminal tem
poderes para estabelecer diferentes estágios para a entrada em vigor
desse sistema e também para indicar as áreas territoriais nas quais
haverá uma aplicação progressiva. No entanto, não pode ignorar os
prazos indicados pelo constituinte. (Resumo não oficial)

6.

Sentencia 1001/05 (2005). A Corte Constitucional da Colômbia
observou que a Constituição estabelece no art. 28 uma clara reserva
judicial de liberdade. Da mesma forma, no novo sistema criminal
acusatório, a função atribuída à Procuradoria-Geral da República
foi substancialmente transformada. Nesse sentido, mesmo que a Lei
Legislativa 3/2002 a mantivesse dentro do Judiciário (arts. 116 e
249 do CP), o constituinte derivado instituiu o juiz de controle de
garantias como principal garante da proteção judicial da liberdade e
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dos direitos fundamentais daqueles que participam do processo penal.
Ademais, submeteu o exercício dos poderes relacionados à restrição das
liberdades e direitos dos cidadãos ao controle de referida autoridade
judicial. O Ministério Público é uma autoridade que, em princípio,
não é competente para o assunto. Entretanto, em resposta ao terceiro
parágrafo do número 1 do art. 28, a lei atribui à Procuradoria-Geral
da República a possibilidade excepcional de ordenar prisões. A terceira
subseção do número 1 do art. 250 da Carta prevê essa autorização e,
a partir dessa perspectiva, pode violar indevidamente a Constituição.
7.

Sentencia C-591-05 (2005). Segundo a Corte Constitucional da
Colômbia, as menções gerais sobre o novo sistema de processo criminal permitem aferir que se trata de um novo modelo, o qual apresenta
características fundamentais especiais e próprias. Portanto, não se pode
compará-lo, prima facie, a outros sistemas acusatórios como o americano
ou o continental europeu. Foi elaborado com base na Constituição um
sistema processual penal com tendência acusatória, desenvolvido pela
Lei 906/2004, com ênfase na garantia dos direitos fundamentais do
acusado, para a definição da verdade e a efetiva realização da justiça,
levando em consideração os direitos das vítimas. Um novo modelo
foi estruturado de forma que qualquer afetação dos direitos fundamentais dos investigados pela atividade do Ministério Público seja
decidida em sede jurisdicional, uma vez que um funcionário judicial
deve autorizá-lo ou validá-lo no âmbito de garantias constitucionais,
mantendo o equilíbrio entre a eficácia do procedimento e os direitos
da pessoa envolvida, por meio da ponderação de interesses, a fim de
alcançar a afetação mínima dos direitos fundamentais. O novo desenho não corresponde a um processo contraditório típico entre duas
partes processuais que estejam em igualdade. Por um lado, um corpo
acusador que pretende provar em julgamento a força probatória das
acusações criminais e, por outro lado, um réu que procura provar sua
inocência. No desenvolvimento da investigação, as partes não têm
os mesmos poderes. Desse modo, o juiz tem a missão de exercer o
controle de garantias ou conhecimentos, o que vai além do fato de ser
um mero árbitro das formas processuais. Ele deve buscar a aplicação
de uma justiça material e, acima de tudo, ser guardião do respeito
aos direitos fundamentais do acusado ou sindicalizado, bem como da
vítima, especialmente do direito da vítima de saber a verdade sobre o
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que aconteceu, acessar a justiça e obter reparação abrangente, de acordo
com a Constituição e com os tratados internacionais que fazem parte
do bloco de constitucionalidade. Além disso, no curso do processo
penal, a garantia judicial dos direitos fundamentais será promovida
sem prejuízo das competências constitucionais dos juízes de ação de
tutela e habeas corpus. (Resumo não oficial)

Corte Constitucional do Chile
8.

Processo 2656 (2014). Debateu-se se o promotor público ou o juiz de
garantia (responsável pela proteção dos direitos das pessoas envolvidas
no caso, particularmente os do acusado) seria competente para determinar se a proteção de testemunhas, com reserva de suas identidades,
é permitida em um julgamento. Neste caso específico, a defesa do
acusado contestou perante o juiz de garantia uma resolução do promotor público, que teria invocado o anonimato das testemunhas. A
Corte Constitucional declarou que, neste caso, a competência para
determinar a admissibilidade das testemunhas, cuja identidade permanece em segredo durante o julgamento, pertence ao juiz de garantia, e
não ao promotor público. Isso porque o juiz é quem garante o direito
ao devido processo legal estabelecido na Constituição. Registrou-se
que a identidade secreta de uma testemunha, embora admissível, é
um mecanismo que pode infringir direitos fundamentais durante
um julgamento, e o juiz é competente e obrigado a garantir que esses
direitos não sejam violados.

Corte Europeia de Direitos Humanos
9.

Salov v. Ucrânia (2005). O peticionário foi detido por ter divulgado
informações falsas sobre a suposta morte de um candidato à Presidência
do país. Alegou que não havia sido levado prontamente a um juiz ou
outra autoridade judicial para que sua prisão fosse revista. Reclamou
também que o seu direito a um julgamento justo, incluindo os princípios
do “estado de direito” e da “segurança jurídica”, havia sido violado, uma
vez que o Presidente do Tribunal Regional havia anulado resolução
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final e vinculativa do Tribunal Distrital em que seu caso havia sido
julgado e fora remetido para investigação adicional. A Corte Europeia
de Direitos Humanos decidiu que, quando o caso do peticionário foi
remetido para investigação adicional e essa resolução foi anulada, ele
foi posto sob uma acusação criminal. Qualquer decisão processual
proferida por um juiz deve ser cuidadosamente redigida para ser neutra
e evitar possíveis interferências no princípio da presunção de inocência consagrado no art. 6 (2) da CEDH. Ao recomendar que um caso
em particular seja remetido para investigação adicional ou instruir o
tribunal de primeira instância a julgar o mérito, o juiz não se torna
necessariamente o aliado ou oponente do réu, mas ele expressa um
ponto de vista específico sobre o caso. Portanto, devem ser adotadas
salvaguardas adicionais para garantir que não haja aparência de preconceito do juiz ou do tribunal em um caso particular.
10. Kyprianou v. Chipre (2005). O Tribunal Europeu de Direitos Humanos
concluiu que houve violação ao art. 6 (1) da CEDH por ofensa aos
elementos subjetivos e objetivos da imparcialidade. Relata que o
peticionário, advogado, enquanto conduzia o interrogatório, fora
interrompido pelo Tribunal após ter feito pergunta à testemunha.
Ele alegou que se sentiu ofendido e pediu permissão para se retirar
do caso. Por meio de documento escrito, o Governo declarou que
o tribunal havia tentado fazer uma intervenção de rotina com uma
observação simples e educada sobre a maneira pela qual o requerente
estava interrogando a testemunha. Após um breve intervalo, o Tribunal
de Justiça do Chipre condenou o advogado a cinco dias de prisão, por
considerar as palavras usadas pelo advogado como um insulto grave às
pessoas dos magistrados, aliado ao tom de voz ameaçador. O recurso
interposto ao Supremo Tribunal não foi provido, mantida a decisão
que o condenou por desrespeito ao Tribunal local e por crime de desprezo. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos apontou que os
magistrados haviam entrado em conflito direto com o advogado sobre
a forma como ele havia escolhido expressar uma objeção e quanto à
maneira como estava conduzindo o processo. Um observador objetivo
teria inevitavelmente considerado que havia uma possibilidade real de
que os juízes tivessem interesse pessoal no resultado da disputa, fato
fundamentalmente inconsistente com a imparcialidade exigida por
um juiz. Destacou que os juízes da Corte local haviam desenvolvido
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um certo viés pessoal contra o peticionário como resultado da discussão que tiveram com ele. Isso foi evidenciado quando o julgaram
apressadamente por crime de desprezo, sem usar medidas menos
drásticas, tais como advertência, medida disciplinar, entre outras,
e ordenaram sua prisão imediata. A revisão pelo Supremo Tribunal
Federal não retificou a suposta parcialidade. A Corte Europeia de
Direitos Humanos reiterou a fundamental importância, em uma
sociedade democrática, de que os tribunais inspirem confiança no
público, especialmente em processos criminais. A imparcialidade
normalmente denota a ausência de preconceito e sua existência pode
ser testada de várias maneiras. Assim, o TEDH distinguiu duas
abordagens: a) subjetiva, que se esforça para determinar a convicção
ou interesse pessoal de um determinado juiz em um caso específico; b)
objetiva, que determina se ele oferece garantias suficientes para excluir
qualquer dúvida legítima. Por outras palavras, o Tribunal reconheceu
a dificuldade de se estabelecer uma violação do art. 6 (1) da CEHD
devido à parcialidade subjetiva e, por esse motivo, na grande maioria
dos casos, suscita questões de imparcialidade centradas no teste objetivo.
No entanto, não há divisão estanque entre as duas noções, uma vez
que a conduta de um juiz pode não apenas induzir dúvidas objetivas
quanto à imparcialidade do ponto de vista do observador externo (teste
objetivo), mas também pode ser direcionada para a questão de sua
opinião, sua convicção pessoal (teste subjetivo). O TEDH declarou,
por exemplo, que as autoridades judiciais são obrigadas a exercer a
máxima discrição em relação aos casos com os quais lidam, a fim de
preservar sua imagem como juízes imparciais. Essa discrição deve
dissuadi-los de fazer uso da imprensa, mesmo quando provocados.
São as demandas mais altas da justiça e a natureza elevada do ofício
judicial que impõem esse dever. Na espécie, os magistrados foram
objeto direto das críticas do peticionário quanto à maneira pela qual
eles estavam conduzindo o processo. Os mesmos juízes tomaram a
decisão de processar, julgaram as questões decorrentes da conduta
do advogado, determinaram sua culpa e impuseram a sanção; neste
caso, um termo de prisão. Em tal situação, a confusão de papéis entre
reclamante, testemunha, promotor e juiz poderia, evidentemente,
suscitar temores objetivamente justificados quanto à conformidade do
processo com o princípio consagrado de que ninguém deveria ser juiz
em sua própria causa e, consequentemente, quanto à imparcialidade do
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Tribunal. Assim, o Tribunal local não cumpriu a norma do art. 6 (1) da
CEDH exigida no teste objetivo. Quanto ao teste subjetivo, embora o
TEDH não duvide que os juízes estejam preocupados com a proteção
da administração da justiça e da integridade do Poder Judiciário e
que, para esse efeito, considerem adequado iniciar o procedimento
sumário, considera que eles não conseguiram se separar suficientemente dos fatos. Essa conclusão é reforçada pela rapidez com que
o processo foi conduzido. Nesse contexto, e tendo em conta, em
particular, os diferentes elementos do comportamento pessoal dos
magistrados, o TEDH considera que as apreensões do peticionário
quanto à imparcialidade do Tribunal local também se justificam sob
a prova subjetiva e, por isso, não houve imparcialidade na acepção do
art. 6 (1) da Convenção Europeia de Direitos Humanos.
11. Castillo Algar v. Espanha (1998). A Corte Europeia de Direitos
Humanos decidiu que houve violação ao art. 6 (1) da CEDH. De
acordo com a lei espanhola, a acusação é considerada evidência prima
facie de culpa. Para a Corte, o receio do peticionário de que o tribunal
local fosse parcial ocorreu porque dois juízes que haviam emitido
decisões anteriormente vieram depois a integrar a câmara que apoiou
o auto de procesamiento en recurso. Esse tipo de situação pode suscitar
dúvidas por parte do acusado quanto à imparcialidade dos juízes.
No entanto, tais apreensões devem ser tratadas como objetivamente
justificadas com base nas circunstâncias de cada caso em particular.
Nesse sentido, o mero fato de um juiz já ter tomado decisões antes
do julgamento não pode, por si só, ser considerado uma justificativa
para sua imparcialidade. Conforme destacou o TEDH, no auto de
procesamiento emitido pelo juiz de instrução, havia provas prima facie
de que o peticionário teria participado de uma ofensa ao Tesouro
das Forças Armadas. O TEDH apontou que o Supremo Tribunal
da Espanha declarou em seu julgamento que a abordagem adotada
pelo Tribunal Militar não podia ser considerada uma medida de
investigação capaz de minar a imparcialidade objetiva do tribunal
de julgamento. Entretanto, a redação usada pela câmara do Tribunal
Militar que interpôs recurso contra o auto de procesamiento, incluindo
em particular os dois juízes citados inicialmente, poderia com facilidade significar que adotou o ponto de vista da Suprema Corte, ao
constar em sua decisão que “havia provas suficientes para permitir
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concluir que um crime militar foi cometido”. O Tribunal Europeu
de Direitos Humanos considerou que, nas circunstâncias do caso, a
imparcialidade do tribunal de primeira instância pode ensejar uma
verdadeira dúvida e que os temores do peticionário a esse respeito
podem ser considerados objetivamente justificados.
12. Saraiva de Carvalho v. Portugal (1994). Cidadão português integrante
do exército de Portugal, o peticionário foi preso e mantido em prisão
preventiva sob a acusação de fundar e liderar uma organização terrorista. O juiz da Investigação Criminal da Corte de Lisboa (tribunal
de instrução criminal) – a quem o caso tinha sido atribuído – encerrou
a investigação do contraditório e enviou o arquivo para o promotor
público. Este entregou suas acusações ao Tribunal para que o juiz S.
pudesse emitir o despacho de pronúncia ou de não pronúncia. O
magistrado S. aceitou as acusações em relação ao peticionário. Em
recurso, o peticionário questionou a compatibilidade do fato de o
mesmo juiz que emitiu a pronúncia haver posteriormente participado
do julgamento, no Tribunal, o que afrontaria o art. 6 (1) da CEDH.
Segundo o peticionário, o art. 323 (5) da Constituição estabeleceu uma
separação absoluta entre investigação judicial, acusação e julgamento e,
no caso, houve imparcialidade do magistrado. O Tribunal Europeu de
Direitos Humanos decidiu que não houve afronta à CEDH. Esclareceu
que, de acordo com a lei vigente à época, o juiz encarregado do caso,
ao emitir o despacho, estava determinando se o processo, incluindo
as acusações, constituía um caso prima facie que justificaria fazer com
que um indivíduo passasse à fase de julgamento. As questões que o juiz
resolveu ao tomar essa decisão não são, portanto, as mesmas que são
decisivas para seu julgamento final. O magistrado S. não fez nenhuma
avaliação capaz de influenciar decisivamente sua opinião sobre o mérito.
Quanto à decisão de deixar o acusado em detenção pré-julgamento, a
Corte apontou que referido magistrado não fez nenhuma nova avaliação
capaz de influenciar decisivamente sua opinião a respeito do mérito
que pudesse minar a imparcialidade do Tribunal Criminal.
Constituição de Portugal
“Art. 32. Garantias de processo criminal.
(...)
5. O processo criminal tem estrutura acusatória, estando a audiência de julgamento e os atos instrutórios que
a lei determinar subordinados ao princípio do contraditório.”

3
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13. Padovani v. Itália (1993). A polícia encontrou certos itens de propriedade roubada com o Sr. Padovani. Ouvido pelo magistrado, foi
emitido um mandado para a detenção do peticionário, instaurado
um processo e marcada uma audiência de julgamento. O magistrado
considerou que o peticionário não havia adquirido os bens de boa-fé,
aplicou-lhe uma pena de um ano de prisão, concedendo o sursis, sem
que dela tivesse recorrido. Arquivada a sentença em 1987, naquele
mesmo ano o peticionário reclamou perante a Comissão Europeia
de Direitos Humanos alegando que o magistrado não fora imparcial.
A Comissão entendeu que as funções de investigação e julgamento
foram incompatíveis. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos
apontou que nenhuma evidência foi produzida a fim de sugerir preconceito por parte do magistrado. No presente caso, a ausência de
imparcialidade do magistrado foi alegada pelo peticionário com base
no fato de o magistrado ter questionado antes do julgamento, tomado
medidas restritivas de liberdade e convocado para comparecimento
em audiência. Segundo o TEDH, essas providências não podem ser
consideradas objetivamente justificadoras dos receios do peticionário.
O magistrado seguiu regras específicas aplicáveis aos casos de flagrante
delito dentro de sua jurisdição e, portanto, não houve violação ao art.
6 (1) da Convenção Europeia de Direitos Humanos.
14. Nortier v. Países Baixos (1993). O requerente, à época com quinze anos,
foi libertado de um centro de custódia juvenil após cumprir pena de
prisão por estupro. Onze dias depois, foi novamente preso por suspeita
de tentativa da prática do mesmo crime. Levado a um juiz juvenil que
exercia a função de juiz de instrução, foi condenado inicialmente à
prisão preventiva. O magistrado também ordenou uma investigação
preliminar com o objetivo de elaborar um relatório psiquiátrico. Em
seguida, aquele magistrado, por integrar a câmara revisional, determinou a prorrogação da prisão preventiva. Intimado a comparecer
perante o mesmo magistrado para fins de julgamento, sua alegação de
imparcialidade do magistrado foi rejeitada. O Tribunal Regional não
deu provimento à contestação. Apontou que o procedimento criminal
juvenil holandês previa uma exceção à regra do procedimento criminal
geral, que proíbe a combinação em uma única pessoa nas funções de
juiz investigador e juiz de julgamento. Como o juiz juvenil teria enfatizado em sua decisão, a razão disso foi encontrada na preeminência
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do aspecto educacional do direito penal juvenil e na importância de
coordenar de maneira otimizada as várias decisões tomadas em relação
ao menor. Após esclarecer a estrutura legal do direito penal juvenil e
do processo penal nos Países Baixos, o Tribunal Europeu de Direitos
Humanos decidiu que não houve afronta ao art. 6 (1) da Convenção
Europeia de Direitos Humanos. Apontou que o mero fato de o juiz
juvenil também ter tomado decisões antes do julgamento, incluindo
decisões sobre detenção em prisão preventiva, não poderia ser tomado
como justificador de temores quanto à sua imparcialidade – o que
importa é o escopo e a natureza dessas decisões. (Resumo do caso)
15. Fey v. Austria4 (1993). O peticionário foi acusado de fraude. Via carta
rogatória, o magistrado distrital encaminhou perguntas à testemunha.
O juiz K. realizou alguns procedimentos no caso. Em data posterior,
uma audiência foi realizada no tribunal distrital antes daquele magistrado conhecer do caso como juiz singular. Sentenciado a três meses de
prisão e multa, o peticionário apelou à Corte Distrital, sob o argumento
de ausência de imparcialidade do Tribunal, porque o juiz distrital que
examinou o caso teria participado das investigações preliminares. O
Tribunal Europeu de Direitos Humanos esclareceu que o importante
é a extensão e a natureza das medidas pré-julgamento tomadas pelo
juiz. Reconheceu que o interrogatório da vítima foi conduzido pelo
juiz K., mas isso foi feito sob uma carta rogatória encaminhada pelo
juiz investigador, que solicitou ao Tribunal Distrital a realização de
perguntas muito específicas à proprietária. O juiz K. executou essa
tarefa e enviou ao juiz investigador um relatório do interrogatório da
vítima, que consistia, em essência, apenas em registrar as declarações
feitas por ela. Na capacidade limitada em que atuou, não cabia ao juiz
K. examinar o mérito das acusações contra o peticionário, nem resulta
dos autos que ele realmente o tenha feito. Ademais, não há indicação
de que, no momento em que o interrogatório ocorreu, havia alguma
perspectiva de que o juiz K. mais tarde conheceria do caso. Após o
André Machado Maya esclarece que, nesse julgamento, foi “(...) refutada a violação da garantia da imparcialidade
porque a adoção rígida do princípio de que o juiz que atuou na fase investigatória não pode julgar inviabilizaria
os sistemas processuais nos quais o julgamento de delitos de menor potencial ofensivo obedece a um [rito]
célere diante de um único magistrado, além de afigurar-se incompatível com os sistemas jurídicos formados
por pequenas comarcas, onde há, em regra, apenas um juiz (...).” (Imparcialidade e processo penal: da prevenção
da competência ao juiz das garantias. São Paulo: Atlas, 2014. p. 221).
4

< sumário

89

interrogatório, o juiz K. adotou medidas prévias ao julgamento, que
consistiam em coletar informações simples, principalmente perguntando a um banco e duas seguradoras se algum pagamento foi feito ao
peticionário. Assim, por maioria, o Tribunal asseverou que a extensão
e a natureza das medidas pré-julgamento adotadas pelo magistrado K.
não violam o art. 6 (1) da Convenção Europeia de Direitos Humanos.
16. Sainte-Marie v. França (1992). Preso por porte de armas e munições, o
Sr. Jean-Pierre Sainte-Marie foi condenado por um juiz de investigação,
sendo que os crimes foram conduzidos em paralelo, em dois processos:
a) posse e transporte de armas e munições e conspirações; b) uso de
explosivos para causar danos criminais aos bens imóveis de outra pessoa
e de uma delegacia em construção. O peticionário alegou que seu caso
não havia sido julgado por um “tribunal imparcial”, na acepção do art.
6 (1) da Convenção Europeia de Direitos Humanos, pois dois dos três
membros da Divisão de Apelações Criminais do Tribunal de Apelações
haviam participado da Divisão de Denúncias da mesma corte de apelações. Argumentou que, ao confirmar uma ordem de indeferimento
de um pedido de liberação, esses magistrados analisaram se havia
motivos plausíveis para suspeitar que o peticionário cometeu o crime
e, portanto, realizaram um exame preliminar do mérito. Assim, eles
teriam formado uma opinião sobre as evidências e pistas contidas no
processo de acusação, ao mencionarem que o peticionário “representava um perigo para a ordem pública e para as instituições do Estado”.
O Tribunal Europeu de Direitos Humanos decidiu que não houve
afronta à CEDH. Esclareceu que nenhum dos dois magistrados havia
se envolvido anteriormente no caso como representante da autoridade
de acusação ou como juiz de instrução. Eles examinaram a questão
da prisão preventiva, sem qualquer avaliação do processo em que se
avaliava a responsabilidade penal. Para a Corte, decisões relacionadas
à prisão preventiva não justificam temores quanto à imparcialidade do
magistrado. Somente circunstâncias especiais podem justificar uma
conclusão diferente, o que não ocorreu na espécie dos autos.
17.

Jón Kristinsson v. Islândia (1989). Kristinsson foi intimado a comparecer perante o tribunal criminal por duas ofensas: alta velocidade e
não observar o sinal de “pare”. A investigação foi promovida pelo chefe
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de polícia, que também era o magistrado da cidade. Embora tenha
alegado ausência de imparcialidade, foi condenado, multado e obrigado
a pagar as custas. A Suprema Corte do país rejeitou em parte o pedido.
O Tribunal Europeu de Direitos Humanos apontou não ter havido
afronta ao art. 6 (1) da Convenção Europeia de Direitos Humanos.
18. De Cubber v. Bélgica (1984). Mandados de prisão contra o Sr. De
Cubber foram expedidos pelo Sr. P., magistrado de instrução, e pelo
Sr. V, outro juiz investigador no mesmo tribunal. Antes disso, na
qualidade de juiz (assessor) do mesmo tribunal em recurso, ou em
primeira instância, o Sr. P. já havia lidado com processos criminais
movidos contra o Sr. De Cubber por diversos crimes, além de certos
casos civis. Perante o Tribunal local, o peticionário pediu a remoção
do magistrado do caso, com base em suspeita legítima. O pedido foi
julgado improcedente. Em apelação ao Tribunal de Cassação, o Sr. De
Cubber apontou que o magistrado, Sr. P., após conduzir a investigação
preliminar, teria atuado como um dos magistrados do julgamento. O
Tribunal de Cassação entendeu que essa combinação de funções não
afrontava o Código Judiciário nem qualquer outra disposição legal,
como o art. 6 (1) da Convenção Europeia de Direitos Humanos. O
Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) concluiu que o
Sr. De Cubber fora vítima de uma violação de direito contido no art. 6
(1) da Convenção Europeia de Direitos Humanos (CEDH). A Corte
explicou que o juiz instrutor belga não tem o poder de encaminhar
um caso ao próprio tribunal. Antes de tomar sua decisão, a câmera do
conselho, por meio de gravação em áudio e vídeo, deve ouvir o relatório
do juiz instrutor. Esse relatório assume a forma de uma descrição oral
do estado das investigações. O juiz de instrução não expressa nenhuma
opinião sobre a culpa do acusado, cabendo ao departamento do promotor público entregar pedidos finais referentes a uma decisão ou
outra. A Corte constatou que um dos três juízes do Tribunal criminal
havia proferido sentença sobre as acusações contra o recorrente e havia
atuado anteriormente como juiz de instrução em dois casos contra o
peticionário. Para a Corte, presume-se a imparcialidade pessoal de um
juiz até que haja prova em contrário. No presente caso, não há nada
que indique que o magistrado P. tenha demonstrado hostilidade ou
má vontade em relação ao Sr. De Cubber. Contudo, não é possível ao
Tribunal limitar-se a uma prova puramente subjetiva; deve-se levar
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em conta também as considerações relativas às funções exercidas e à
organização interna (abordagem objetiva). Na questão em tela, trata-se
de saber se há imparcialidade quando o exercício sucessivo das funções
de juiz investigador e juiz de julgamento é exercido por uma mesma
pessoa no mesmo caso. Asseverou que o juiz de instrução, muito antes
da audiência, terá um conhecimento particularmente detalhado dos
arquivos relativos à parte. Consequentemente, é perfeitamente concebível que ele possa, aos olhos do acusado, parecer, em primeiro lugar,
estar em uma posição que lhe permita desempenhar um papel crucial
no tribunal de julgamento e, em segundo lugar, até ter uma opinião
pré-formada, suscetível de pesar na balança no momento da decisão.
Nesse ponto, a Corte concluiu que a imparcialidade do Tribunal belga
pareceu aberta a dúvidas por parte do recorrente. Embora o próprio
Tribunal Europeu de Direitos Humanos não tenha motivos para
duvidar da imparcialidade do membro do judiciário que conduziu a
investigação preliminar, reconhece que sua presença em momentos
diversos do processo forneceu motivos para gerar dúvidas legítimas.
Sem subestimar a força dos argumentos do governo e sem adotar
uma abordagem subjetiva, o TEDH recorda que uma interpretação
restritiva do art. 6 (1) da Convenção – especialmente no que diz respeito à observância do princípio fundamental da imparcialidade dos
tribunais – não estaria em consonância com o objeto e a finalidade do
que nele disposto, tendo em vista o lugar de destaque que o direito a
um julgamento justo ocupa em uma sociedade democrática, na acepção
do que contido na Convenção Europeia de Direitos Humanos.
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19. Piersack v. Bélgica 5 (1982). O nacional belga Piersack foi sentenciado
a dezoito anos de trabalho forçado por assassinato. Perante o Tribunal
de Cassação, apontou violação do código judiciário, que estabelece
que “os procedimentos perante um tribunal de primeira instância
serão nulos e sem efeito, caso tenham sido presididos por um oficial
de justiça que atuou no caso como promotor público”. O recurso não
foi provido. Para o Tribunal local, os documentos não revelavam que,
após o Ministério Público ter recebido a nota explicativa mencionada
no fundamento do recurso, o Sr. Van de Walle, que era então vice-presidente do Conselho de Bruxelas, tenha tomado qualquer decisão ou
feito intervenção na maneira de se conduzir a acusação. É certo que,
para que a imparcialidade de um juiz seja considerada comprometida
por causa de sua intervenção anterior quando atuou como oficial de
justiça no departamento do Ministério Público, não era essencial que tal
intervenção consistisse em adotar um ponto de vista pessoal no assunto
ou tomar uma decisão no processo de acusação ou investigação. Ao
peticionar ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o Sr. Piersack
alegou não ter participado de audiência de um tribunal independente e
imparcial, uma vez que o Sr. Van de Walle, presidente do Tribunal de
Justiça que o condenou, supostamente havia lidado com o caso numa
fase anterior do processo. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos
decidiu que houve violação ao art. 6 (1) da Convenção Europeia de
Direitos Humanos (CEDH). Esclareceu que, enquanto a imparcialidade
normalmente denota ausência de preconceito, sua existência pode ser
testada de várias maneiras. Nesse contexto, pode-se distinguir entre
uma abordagem subjetiva, que busca averiguar a convicção pessoal de
um determinado juiz em um dado caso, e uma abordagem objetiva,
5
Segundo Aury Lopes Júnior e Alexandre Morais da Rosa, a “imparcialidade, no decorrer do tempo, desde
pelo menos o julgamento do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH), no caso Piersack vs. Bélgica,
distinguiu-se entre objetiva (em relação ao caso penal) e subjetiva (no tocante aos envolvidos). Também deve-se
valorizar a ‘estética de imparcialidade’, ou seja, a aparência, a percepção que as partes precisam ter de que o
juiz é realmente um ‘ juiz imparcial’, ou seja, que não tenha tido um envolvimento prévio com o caso penal (por
exemplo, na fase pré-processual, decretando prisões cautelares ou medidas cautelares reais) que o contamine,
que fomente os pré-juízos que geram um imenso prejuízo cognitivo. É importante que o juiz mantenha um
afastamento que lhe confira uma ‘estética de julgador’ e não de acusador, investigador ou inquisidor. Isso é crucial
para que se tenha a ‘confiança’ do jurisdicionado na figura do julgador. Mas todas essas questões perpassam
por um núcleo imantador, que é a originalidade cognitiva. (...) Logo, no regime de instrução do processo, não
se pode aceitar juiz contaminado por informações decorrentes de atuações anteriores em processos findos ou
paralelos. Isso porque ele já sabia de condutas e provas que deveria não saber”. Disponível em: https://www.conjur.
com.br/2016-abr-29/limite-penal-quando-juiz-sabia-importancia-originalidade-cognitiva-processo-penal.
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que determina se ele ofereceu garantias suficientes para excluir qualquer dúvida legítima a esse respeito. O Tribunal observa que se deve
presumir a imparcialidade pessoal até que haja prova em contrário.
No entanto, não é possível limitar-se a um teste puramente subjetivo.
Nessa área, até as aparências podem ter uma certa importância. Como
observou o Tribunal de Cassação belga no seu julgamento, qualquer
juiz em relação ao qual exista uma razão legítima para temer a falta de
imparcialidade deve se retirar. O que está em jogo é a confiança que os
tribunais devem inspirar no público em uma sociedade democrática.
Seria ir longe demais para o extremo oposto sustentar que ex-oficiais
judiciais do departamento do Ministério Público não pudessem lidar
com todos os casos examinados inicialmente por esse departamento.
Acima de tudo, o simples fato de um juiz ter sido membro do departamento do Ministério Público não é motivo para temer que lhe falte
imparcialidade. A Corte lembrou que o Tribunal Belga de Cassação
negou provimento ao recurso de Piersack por questões de direito
porque, na sua opinião, os documentos anteriores não mostravam que
houvesse tal intervenção por parte de Van de Walle, na qualidade de
vice-presidente da Comissão em Bruxelas, mesmo que de alguma
forma não tenha adotado um ponto de vista pessoal ou participado
em uma etapa específica no processo de acusação ou investigação. A
Corte Europeia entende que, mesmo quando esclarecido da maneira
mencionada, um critério como esse não atende totalmente aos requisitos do art. 6 (1) da CEDH. Informações obtidas pela Comissão
Europeia de Direitos Humanos e pela Corte confirmam que o Sr. Van
de Walle de fato desempenhou um certo papel no processo. Para que
os tribunais possam inspirar no público a confiança indispensável, é
necessário levar em conta também as questões da organização interna.
Se um indivíduo, depois de ocupar no Ministério Público um cargo
cuja natureza exija o trabalho com determinado assunto no curso de
suas funções, e subsequentemente tenha que lidar com o mesmo caso
como juiz, o público tem direito a temer que ele não ofereça garantias
suficientes de imparcialidade.
20. Delcourt v. Bélgic (1970). Delcourt, cidadão belga e diretor de empresa,
foi preso por obter dinheiro por meio de ameaças, fraude, falsificação e
conversão fraudulenta. Condenado pelo Tribunal de Bruges, o Tribunal
de Apelação de Ghent aumentou a pena inicial de um para cinco anos
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de prisão e ele foi colocado à disposição do governo por dez anos. Os
recursos interpostos para o Tribunal de Cassação contra essa decisão
não foram providos. Em petição endereçada à Comissão Europeia dos
Direitos do Homem, o peticionário alegou que o procurador-geral,
após ter apresentado suas alegações no final da audiência em tribunal
aberto, também participou de deliberações particulares das quais as
partes foram excluídas, o que teria violado os direitos de defesa. A
Comissão aceitou a denúncia de Delcourt na parte que dizia respeito
à questão de saber se a presença de um membro do departamento do
procurador-geral nas deliberações do Tribunal de Cassação era compatível com o princípio da “igualdade de armas” e, portanto, com o
art. 6 (1)6 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH).
A Corte Europeia de Direitos Humanos, tendo em vista a natureza
do processo no Tribunal de Cassação belga, decidiu que não houve
violação ao art. 6 (1) da Convenção. Destacou que o departamento do
procurador-geral tem o papel de adjunto e consultor do Tribunal de
Cassação; desempenha uma função de natureza quase judicial. Pelas
opiniões emitidas de acordo com sua consciência jurídica, auxilia o
Tribunal a supervisionar a legalidade das decisões atacadas e a garantir
a uniformidade do precedente judicial. Assim, não há motivos para
sustentar que o departamento do procurador-geral não tenha observado,
em prejuízo de Delcourt, na audiência ou nas deliberações, o dever de
ser imparcial e independente, inerente às suas funções. A Corte aponta
a importância de se olhar “atrás das aparências” 7, ao considerar se um
procedimento foi justo, conforme a realidade da situação. Nesse ponto,
enfatiza a independência e a função consultiva do procurador-geral
e que não houve injustiça por falta de oportunidade de responder à
Convenção Europeia dos Direitos do Homem.
“Art. 6º. Direito a um processo equitativo.
1. Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável
por um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação
dos seus direitos e obrigações de carácter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria
penal dirigida contra ela. O julgamento deve ser público, mas o acesso à sala de audiências pode ser proibido
à imprensa ou ao público durante a totalidade ou parte do processo, quando a bem da moralidade, da ordem
pública ou da segurança nacional numa sociedade democrática, quando os interesses de menores ou a proteção
da vida privada das partes no processo o exigirem, ou, na medida julgada estritamente necessária pelo tribunal,
quando, em circunstâncias especiais, a publicidade pudesse ser prejudicial para os interesses da justiça.”
6

7
O autor Aury Lopes Júnior destaca que, nesse julgamento, embora tenha decidido que não houve violação
ao art. 6 (1) da CEDH, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos leva pela primeira vez em conta a aparência
nas atividades de um Tribunal.
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deliberação desse oficial. Para a Corte, a legislação belga pode parecer à
primeira vista “incomum”, sem equivalente nos outros Estados membros
do Conselho da Europa, pelo menos em casos criminais. E, se alguém
se referir ao ditado “a justiça não deve ser feita apenas, mas também
deve ser vista”8, essas considerações podem permitir que surjam dúvidas
sobre a natureza satisfatória do sistema em disputa. No entanto, não
constituem prova de violação do direito a uma audiência justa.

Supremo Tribunal de Justiça de Portugal
21. Acórdão 45 (2000). Ao analisar processo em que se discutiam questões
de impedimento, o Supremo Tribunal de Justiça de Portugal destacou
ser necessário “que o juiz que intervenha no julgamento haja intervindo
no processo numa dupla dimensão: que tenha decretado e posteriormente, mantido, a prisão preventiva. Tendo um dos vogais do coletivo,
presidido, como juiz de turno, ao primeiro interrogatório do arguido,
validado a sua detenção e decretado a sua prisão preventiva, e somente
voltado a ter intervenção no processo na audiência de julgamento, tal
impedimento não se verifica, não sendo, pois, aceitável a ideia de que,
a intervenção esporádica e perfunctória do juiz de turno na fase de
inquérito, tenha a virtualidade de comprometer, em grau inaceitável,
a independência e imparcialidade do juiz na fase de julgamento”.

Supremo Tribunal Federal
22. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1570 (2004),
entendeu que a ação estava prejudicada, tendo em vista a superveniência da Lei Complementar 105/2001. Quanto aos procedimentos que
incidem sobre o acesso a dados, documentos, informações bancárias
e financeiras, concluiu, consoante voto do relator, Ministro Maurício
Corrêa, que a busca e apreensão de documentos relacionados ao pedido
de quebra de sigilo realizada pessoalmente pelo magistrado compromete o princípio da imparcialidade e consequente violação ao devido
8

Famosa frase do direito inglês: justice must not only be done; it must also be seen to be done.
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processo legal. Em sua fundamentação, o relator apontou que “ninguém
pode negar que o magistrado, pelo simples fato de ser humano, após
realizar pessoalmente as diligências, fique envolvido psicologicamente
com a causa, contaminando sua imparcialidade”.

Tribunal Constitucional da Espanha
23. Acórdão 32 (1994). A Segunda Câmara do Tribunal Constitucional
da Espanha indeferiu recurso de amparo interposto contra resoluções
judiciais que teriam violado o direito a um juiz imparcial, o princípio
acusatório e o princípio da contradição. O peticionário sustenta que a
Constituição impõe ao juiz a obrigação de instruir com a “mais absoluta imparcialidade processual” e apenas realizar os procedimentos de
investigação ou probatório propostos pelas partes ou pelo Ministério
Fiscal. Por esse motivo, tendo o juiz ordenado a prática de diligência
contestada, sem que ela fosse solicitada pelo promotor particular ou
pelo Ministério Público, ele teria iniciado uma investigação ex officio
que colocaria em risco sua imparcialidade. Segundo o Tribunal, a
imparcialidade objetiva do juiz é afetada quando a função de sentença
e a atividade instrucional de conteúdo inquisitivo coincidem – e não
resultam de uma simples ordenação do processo. O fato de o juiz ter
entrado em contato com as fontes relativas ao material necessário
para a realização do julgamento pode dar origem a preconceitos ou
prevenção em relação à culpa do preso, quebrando a imparcialidade
objetiva, que tenta garantir a separação entre a função instrucional e
a função julgadora. No entanto, conforme jurisprudência da Corte
espanhola, nem toda violação de normas processuais é constitucionalmente relevante: somente quando houver consequências práticas para
tal violação que consistam na privação do direito de defesa e em um
dano real e efetivo aos interesses da pessoa por ele afetada, do ponto
de vista dos direitos fundamentais.
24. Acórdão 170 (1993). Investigado por crimes monetários, o recorrente
interpôs recurso de amparo contra sentença que lhe foi desfavorável.
Apontou afronta ao art. 24.1 da Constituição espanhola, que garante
o direito a um juiz imparcial e a um processo com todas as garantias,
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o que não ocorreu, na medida em que o juiz que participou da investigação foi o mesmo que interveio no julgamento oral e proferiu a
sentença. Segundo o peticionário, ao exigir que determinado banco
entregasse certos documentos, o magistrado teria praticado atos de
instrução do processo e, por isso, não poderia ter proferido a sentença.
O Tribunal local negou provimento ao recurso por entender que a
investigação essencial fora realizada por outros dois magistrados e o
juiz que “emitiu a sentença não realizou diligências importantes ou
essenciais na investigação, porque esse caráter não pode ser atribuído
ao pedido de alguns documentos que ingressam no processo, nem a
ordem de abertura do julgamento oral, porque, se esse fosse o caso
especificamente, ele teria que se abster de todas as causas que conhece,
na medida em que sempre concorda com essa abertura”. O Tribunal
Constitucional da Espanha apontou o direito a um juiz imparcial
como garantia constitucional do processo, que exclui, por exigência
do princípio acusatório, a possibilidade de acumulação no mesmo
órgão judicial de funções instrucionais e de tomada de decisão. Assim,
o Tribunal Constitucional espanhol declarou a nulidade parcial da
sentença e restabeleceu ao recorrente o direito a um juiz imparcial.
25. Acórdão 186 (1990). Neste caso questionou-se a inconstitucionalidade
da lei processual penal (Ley de Enjuiciamiento Criminal), a qual permite
que apenas acusações solicitem a abertura do julgamento oral, o que
afrontaria a defesa das partes acusadas. O Tribunal Constitucional
da Espanha rejeitou a dúvida levantada quanto à inconstitucionalidade da norma. Apontou que a fase de preparação do julgamento oral
sempre pressupõe a conclusão da fase ou o processo de investigação
preliminar. Ao ordenar que se dê prosseguimento à fase de preparação
do julgamento do procedimento abreviado, tem-se um duplo pronunciamento: por um lado, a conclusão da instrução e, por outro lado, a
continuação do processo abreviado em outra fase. Consequentemente,
quando o instrutor adota a decisão de seguir o processo como um
procedimento abreviado, não se limita apenas a verificar a ausência
de outros procedimentos relevantes para a instrução, mas também faz
uma avaliação legal dos fatos e da imputação subjetiva do processo.
Asseverou que, ao decidir pela continuação do processo, o magistrado
notifica aqueles que são partes no procedimento, não apenas as partes
formais, mas também o próprio acusado como parte material. Assim,
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a norma obriga o juiz da instrução a realizar o referido conhecimento
com uma ilustração expressa dos remédios que podem ser exercidos
contra ele, razão pela qual, pela possibilidade de exercer tais recursos,
é garantida a validade do princípio constitucional da contradição.
26. Sentença 11 (1989). O então prefeito de Cardeña foi sentenciado por
crime de desrespeito contra um policial e interpôs recurso de amparo,
“alegando que o juiz que instruiu o primeiro processo penal foi quem
posteriormente realizou o julgamento oral e proferiu o julgamento,
de acordo com as regras do chamado Procedimento Monitório da
Lei Orgânica 10/1980”. Nesse sentido, “(...) a abstenção e desqualificação do juiz que decide por ter sido instrutor do caso somente será
possível (...) se as ações praticadas por esse juiz possam ser realmente
qualificadas como instrutoras”. O Tribunal já decidiu a respeito de
quais “suposições ou procedimentos uma entidade pode estabelecer
uma causa de desqualificação, na medida em que permita a existência
de prevenções ou preconceitos no instrutor (abstração feita de sua
imparcialidade como juiz de instrução): o fato de reunir o material
necessário para o julgamento oral e o contato direto e pessoal com
as fontes desse material a ser realizado; a audiência e a declaração do
detido, que podem ser um verdadeiro interrogatório; decisões sobre a
situação pessoal do acusado; as verificações necessárias para determinar se o ato está ou não sujeito a uma reclamação; ações ex officio para
fins de pesquisa, etc.”. Pode ocorrer de determinada atividade do juiz
ser simples preparação do julgamento, sem ação investigativa. “Será
então, em cada caso específico, necessário determinar se a garantia
constitucional de imparcialidade do juiz foi violada”. Na espécie,
ficou demonstrado “que o juiz não se limitou a simples atos de ordem
processual, mas que, devido às circunstâncias do ato – luxúria ou
desprezo entre as autoridades –, ele conduziu os procedimentos de
uma investigação, tendendo, como é lógico, determinar a existência e
a veracidade das alegações da queixa, entre as quais é possível indicar
as declarações do referido juiz aos protagonistas do incidente e a várias
testemunhas, e depois de emitir uma ordem provisória de liberdade
condicional contra o prefeito”. Assim, o Tribunal Constitucional da
Espanha declarou a nulidade da sentença e restabeleceu ao recorrente
o direito a um juiz imparcial.
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27. Sentença (SCT) 1459 (1988). Ao apreciar pedido de declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Orgânica 10/1980, que dispõe
sobre processo oral de crimes maliciosos, menos graves e flagrantes, o
Tribunal Constitucional da Espanha apontou provável inconstitucionalidade de determinado artigo que dispõe que “em nenhum caso” será
aplicável ao juiz competente o conhecimento, a instrução e o julgamento
das causas que devem ser processadas pela referida lei referentes ao motivo
de recusa ou abstenção. Essa causa de abstenção e desqualificação faz
parte do sistema de procedimentos criminais, no qual foram previstas
duas fases distintas: a sumária, na qual um juiz executa as instruções; e
a da audiência, em que o tribunal conhece e julga a causa. Segundo o
Tribunal, esse não é o único sistema processual possível no arcabouço
constitucional. No entanto, como é o sistema estabelecido atualmente,
fica claro que deve ser respeitado nos demais ordenamentos vigentes, de
acordo com suas peculiaridades e garantias constitucionais, tais como o
direito a um “julgamento público com todas as garantias”; garantias essas
que devem incluir o direito a um juiz imparcial. Busca-se preservar a
imparcialidade objetiva, ou seja, aquela cuja possível violação não deriva
da relação que o juiz teve ou mantém com as partes, mas da relação com
o objeto do processo. Certamente não se trata de duvidar da retidão
pessoal dos juízes que executam as instruções ou de ignorar que isso
envolve uma investigação objetiva da verdade, na qual o instrutor deve
investigar, registrar e apreciar as circunstâncias adversas como favorável
ao suposto preso. Entretanto, a atividade instrucional, quando colocada
em contato direto com o réu, os fatos e os dados utilizados para examinar
o crime e seus possíveis autores, pode provocar no espírito do instrutor,
apesar de seus melhores desejos, preconceitos e impressões a favor ou
contra o acusado, que influenciam na sentença. Mesmo que isso não
aconteça, é difícil evitar a impressão de que o juiz não assuma a função
de julgar sem a total imparcialidade que lhe é exigida.
9
A respeito desse julgado, o autor esclarece que “o juiz-instrutor não poderia julgar, pois violava a chamada
imparcialidade objetiva, aquela que deriva não da relação do juiz com as partes, mas sim de sua relação com
o objeto do processo. Ainda que a investigação preliminar suponha uma investigação objetiva sobre o fato
(consignar e apreciar as circunstâncias tanto adversas como favoráveis ao sujeito passivo), o contato direto com
o sujeito passivo e com os fatos e dados pode provocar no ânimo do juiz-instrutor uma série de ‘pré-juízos’ e
impressões a favor ou contra o imputado, influenciando no momento de sentenciar. Destaca o Tribunal uma
fundada preocupação com a ‘aparência de imparcialidade’ que o julgador deve transmitir para os submetidos
à Administração da Justiça, pois, ainda que não se produza o ‘pré-juízo’, é difícil evitar a impressão de que o
juiz (instrutor) não julga com pleno alheamento. Isso afeta negativamente a confiança que os tribunais de uma
sociedade democrática devem inspirar nos justiçáveis, especialmente na esfera penal. (LOPES JUNIOR, Aury.
Direito processual penal. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 67-68).
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28. Sentença 113 (1987). Trata-se de recurso de amparo em que a recorrente
aponta ter sido julgada e condenada conforme procedimento previsto
na Lei 10/1980, que impõe ao mesmo órgão judicial a função de
instruir, conhecer e julgar a causa, o que estaria em desacordo com o
direito à proteção judicial efetiva disposto no art. 2410 da Constituição
espanhola. Alegou que o mesmo juiz participou das fases de instrução, conhecimento e emissão da acusação, encerrando o processo, o
que violaria o direito de ser julgada por um tribunal independente e
imparcial. O Tribunal Constitucional da Espanha afirmou que todos
têm direito a um processo público “com todas as garantias”, nos termos
da Constituição, o que inclui o respeito à imparcialidade do juiz ou
Tribunal. Esse direito também é reconhecido no art. 10 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos e no art. 6.1 da Convenção Europeia
para a Proteção dos Direitos Humanos que, de acordo com o disposto
na Constituição espanhola, deve orientar a interpretação das regras
relativas aos direitos e liberdades fundamentais nela reconhecidas. Por
outro lado, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos tem se preocupado em examinar essa questão em diferentes ocasiões, afirmando que
os aspectos relacionados à organização e constituição dos Tribunais,
e especialmente o acúmulo funcional dos poderes de investigação e
julgamento puramente no mesmo órgão, pode ser relevante para determinar se a garantia de imparcialidade do juiz foi ou não respeitada.
Esse processo desafia a constitucionalidade da Lei Orgânica 10/1980,
precisamente quanto a esse ponto de vista.
29. Sentença 53 (1987). A recorrente, monitora de clube de natação, foi
processada por crime de imprudência com resultado morte, tendo em
vista um acidente fatal sofrido por um menor durante a aula. Alega
que foram violados o direito à presunção de inocência, a proibição de
reformatio in peius e a exigência de contradição com relação ao princípio
10
Constituição espanhola de 1978.
“Artículo 24
1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos
e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado,
a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las
garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse
culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional,
no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.”
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acusatório. O Tribunal Constitucional da Espanha reconheceu o
direito a uma proteção judicial efetiva sem defesa e a um processo
criminal com todas as garantias. Apontou que o princípio acusatório
admite e pressupõe o direito de defesa do acusado e, consequentemente,
a possibilidade de “resposta” ou rejeição da acusação. Provoca no processo penal a aplicação da contradição, ou seja, o confronto dialético
entre as partes, e possibilita conhecer os argumentos da outra parte,
declarar perante o próprio juiz, indicar os elementos de fato e legais
que constituem sua base e exercer uma atividade plena no processo11.
A acusação, a contradição e a defesa devem ser garantidas não apenas
no julgamento de primeira instância, mas também na fase de apelação.
Assim, na fase recursal também deve haver uma acusação contra uma
pessoa específica, porque não existe a possibilidade de condenação sem
indiciamento (STC 104/1986, de 17 de julho). Essa acusação deve se
referir não apenas a um determinado ato punível, mas esse fato também
deve ser atribuído a uma determinada pessoa, decorrente da qualidade
do acusado, isto é, da condição da parte acusada no recurso.
30. STC 9 (1982). Ao decidir recurso de amparo em relação a uma carta
publicada pelo recorrente em que foi considerado culpado pelo crime
de injúria ao exército, o Tribunal Constitucional da Espanha, em seus
fundamentos jurídicos, explicou que o processo penal público, acusatório e contraditório e com todas as garantias, teve início na Europa
continental na segunda metade do século XVIII, frente ao velho
11
Ao comentar os julgados STC 47/1987 e 53/1987, a autora aponta que, analisados os elementos essenciais
que prefiguram um processo inspirado no princípio acusatório, deve-se destacar a crescente e atual tendência
a ampliar essas margens. O Tribunal Constitucional espanhol e posteriormente o Tribunal Supremo foram os
que mais contribuíram para essa “expansão”, levando de forma imperdoável a uma jurisprudência em que se
confundem institutos diversos, como processo civil e processo penal, disponibilidade de direitos, vinculação
ou não dos órgãos jurisdicionais, ausência de defesa e contradição. Similar concepção e erro ocorrem na STC
53/87, quando dispõe que “[e]l principio acusatorio admite y presupone el derecho de defensa del imputado y,
consecuentemente, la posibilidad de ‘contestación’ o rechazo de la acusación. Provoca en el proceso penal la
aplicación de la contradicción, o sea, el enfrentamiento dialéctico entre las partes, y hace posible el conocer
los argumentos de la otra parte, el manifestar ante el Juez los propios, el indicar los elementos fácticos y
jurídicos que constituyen su base, y el ejercitar una actividad plena en el proceso”. A doutrina denunciou em
alguns trabalhos o risco dessa falta de depuração conceitual desde diferentes perspectivas, embora não de uma
maneira global e tendencialmente completa. Princípio acusatório e princípio de contradição são postulados
diferentes e, embora sejam conexos em alguns aspectos, atendem a necessidades e finalidades diversas. Desse
modo, enquanto o princípio acusatório nos coloca na perspectiva do órgão jurisdicional frente às partes e ao
objeto do processo, o princípio da contradição visa garantir que efetivamente as partes sejam ouvidas e possam
se defender contra todos os fatos e leis que as afetam. (AMENTA DEU, Maria Teresa. Principio acusatorio y
derecho penal. Barcelona: Bosch, 1995. p. 83 e 84).
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processo inquisitivo. Com conquistas parciais, porém acumulativas,
prolongou-se até nossos dias, como mostram diversos preceitos do art.
24 da Constituição espanhola, em torno dos quais giram os fundamentos
desta sentença. Trata-se em particular da proibição de que em nenhum
caso pode produzir-se desamparo (en ningún caso pueda producirse
indefensión – art. 24.1) e do direito de ser informado das acusações
formuladas contra si (a ser informados de la acusación formulada contra
ellos – art. 24.2). Tais preceitos não podem ser interpretados isoladamente, mas referindo-se o segundo ao primeiro e situando ambos no
contexto do art. 24 como um todo, dotado de sentido global e inserto
na trajetória histórica antes aludida.

Tribunal Constitucional da Itália
31. Sentença 111 (1993). Mauro Fonseca Andrade traz o inteiro teor desse
julgado. Aponta que, com “o intuito de abandonar totalmente o Código
de Processo Penal italiano de 1930 – conhecido como Código Rocco,
e marcado por uma profunda vinculação ao sistema inquisitivo –,
foi criada a Lei Delegada nº 81, de 16 de fevereiro de 1982, onde se
previu não só a ampla reforma daquele código, senão também foram
estabelecidos os 105 critérios sobre os quais a novel legislação deveria
se estruturar. Dentre eles, seu artigo 2º foi claro ao determinar a
adoção das características do sistema acusatório, mas permitindo que
o juiz não fosse uma figura inerte na fase de produção de prova. O
novo Código de Processo Penal italiano seguiu regiamente as diretrizes presentes naquela Lei Delegada, entrando em vigor em 24 de
outubro de 1989. E, tal como estamos presenciando em nosso país,
a união de tais critérios de política criminal gerou grande polêmica e
resistência na Itália, principalmente por parte de um segmento bem
identificado de juízes de primeiro grau. O apaziguamento de ânimos
se deu com a Sentença nº 111, de 24-26 de março de 1993, proferida
pela Corte Constitucional da Velha Bota”. Nela, debateu-se o critério de disponibilidade da prova, que o código traz exceções, entre as
quais a do art. 507, que estabelece que o juiz, terminada a aquisição
das provas, pode, no caso de absoluta necessidade, dispor da assunção
de novos meios de prova. O grande alcance dessa regra é, segundo a
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doutrina majoritária, coerente com a indisponibilidade do objeto do
julgamento. Além disso, representa um instrumento corretivo, de tipo
inquisitório, à eventual inércia ou incompleta iniciativa das partes. No
entanto, sobre o ponto de a integração probatória de ofício poder ser
exercitada para suprir o depósito tardio do rol de testemunhas, a Corte
de Cassação compartilhou da tese de que a solução positivada levaria
à sanção de inadmissibilidade das provas ex officio – que não se pode,
por isso, considerá-las sanadas, em respeito à proibição de “provas
surpresa” – e contradiria o princípio informador do novo código, que
confia às partes a iniciativa e ônus de indicar os meios de prova. Assim,
prevendo o art. 507 a obtenção de “novos” meios de provas, ele não
poderia ser utilizado no caso de inexistência de atividade probatória
por inércia das partes. Segundo o Tribunal Constitucional da Itália,
“[a] configuração do poder instrutório, conferido ao juiz (...) como
excepcional, e, então, a excluir, em caso de preclusão ou inatividade das
partes, advém, na lógica seguida pelos juízes remetentes, da produção
dos efeitos do novo código, como consequência da escolha acusatória,
de um princípio dispositivo em matéria de prova. (...) É, na verdade,
incontroverso que seria contrário aos princípios constitucionais da
legalidade e da obrigatoriedade da ação, conceber, como disponível, a
tutela jurisdicional assegurada pelo processo penal. Isso, na verdade,
significaria, de um lado, cortar o vínculo estrutural e funcional entre
o instrumento processual e o interesse substancial público à repressão
dos fatos criminosos que estes princípios pretendem garantir; de outro,
contradiz a exigência, a este correlata, que a responsabilidade penal
seja reconhecida apenas pelos fatos realmente cometidos, e ao caráter
indisponível da liberdade pessoal. Sob este perfil, é significativo que o
novo código não conheça procedimentos em que a produção probatória,
ajustada de comum acordo pelas partes, vincule o juiz em relação ao
mérito da decisão; prova disso é que o êxito desse acordo não conduz
sequer ao instituto da aplicação de pena requerida (cfr. Sentença nº
313, de 1990). Mas um princípio dispositivo não pode dizer-se existente sequer no plano probatório, porque isso significaria considerar
disponível, indiretamente, a própria res iudicanda. (...) O legislador
delegante considerou exatamente – em harmonia com o objetivo de
eliminação das desigualdades, de fato, do artigo 3, parágrafo segundo,
da Constituição – que a ‘igualdade de armas’ das partes normativamente enunciada pode, às vezes, não encontrar concreta verificação na
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realidade efetiva, senão que o fim da justiça da decisão pode requerer
uma intervenção reequilibradora do juiz para suprir as carências, assim
evitando absolvição ou condenação não merecida. É, de resto, evidente
que seria contraditório, de um lado, garantir a efetiva obrigatoriedade da ação penal contra as negligências ou inércias deliberadas do
Ministério Público, conferindo, ao juiz da investigação preliminar, o
poder de obrigar que este formule a acusação (artigo 409, parágrafo
quinto); e, de outro, negar ao – agora – juiz da audiência de instrução
e julgamento, o poder de suprir condutas análogas da parte pública. A
atribuição de tais poderes tem, pelo contrário, um fundamento maior,
porque os princípios da legalidade e da igualdade – dos quais o da
obrigatoriedade da ação é instrumento (cfr. Sentença nº 88, de 1991)
– exigem que o juiz esteja autorizado a corrigir, ainda, as negligências
do defensor”. (ANDRADE, Mauro Fonseca. O sistema acusatório e
a atividade probatória ex officio judicis na visão da corte constitucional
italiana. p. 3-18. Disponível em: https://www.amprs.com.br/public/
arquivos/revista_artigo/arquivo_1303931653.pdf.
32. Sentença 361 (1988). A lei processual italiana aproximou-se de um
sistema de contraditoriedade com a Lei 267/1997 (que alteorou disposições do código de processo penal relativas à avaliação de provas), cuja
força foi em parte esvaziada pela flexibilidade admitida na Sentença
361/1998 da Corte Constitucional italiana. Esse foi um dos fatores que
levaram o parlamento a introduzir, em 1999, o art. 111 na Constituição
de 1947, diretamente inspirado na cláusula do processo justo, disposto
na Convenção Europeia de Direitos Humanos.

Tribunal da Relação de Coimbra
33. Recurso Penal 1522/02.4TACBR.C1 (2008). Segundo o Tribunal, está
impedido para o julgamento de acusado de crime de corrupção passiva
para ato ilícito o juiz que, na fase do inquérito e na qualidade de juiz
de instrução criminal, tenha aplicado a coautores daquele, medidas de
coação previstas no Código de Processo Penal. Tais medidas foram
aplicadas por existirem fortes indícios da prática de crimes de corrupção
ativa em que o corrompido era o arguido. Os corruptores não foram
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acusados, uma vez que o processo fora suspenso provisoriamente, na
condição de que eles atuassem como testemunhas no julgamento.

Tribunal da Relação do Porto
34. Processo 1264/10.7PTPRT-A.P1 (2011). O Ministério Público faz
apelo às regras de interpretação das leis, designadamente as do art. 9º
do Código Civil, que teriam sido violadas, defendendo que, se o processo é enviado para “prolação de despacho de eventual concordância
com a suspensão provisória do processo, já decidida pelo Ministério
Público, o Juiz competente para a prolação de tal despacho será o Juiz
de Instrução, nos termos do n° 2 do art. 384 do Código de Processo
Penal”. O Tribunal da Relação do Porto decidiu que “o mínimo que se
pode dizer é que tem razão. (...) Onde está escrito ‘Juiz de Instrução’
deve mesmo ler-se Juiz de Instrução, sendo a este que compete proferir
o Despacho em causa”.
35. Processo Penal 200901070816766 (2009). Segundo o Tribunal da
Relação do Porto, “em processo penal, incumbe, em última instância
ao juiz, por força do princípio da descoberta da verdade material, ‘o
ónus de investigar e esclarecer oficiosamente – independentemente da
contribuição das partes – o fato submetido a julgamento’. Este poder-dever do tribunal de investigar autonomamente a verdade material (o
que inclui a averiguação dos factos necessários para a oportuna fixação
da pena) é essencial, no processo penal, na medida em que, por essa
via, será possível alcançar as ‘bases necessárias da própria decisão’.
Vem isto a propósito de nada se ter apurado (ressalvada a referência
às condenações sofridas), em termos fáticos, quanto à personalidade,
condições pessoais e econômicas de vida, posicionamento e postura do
arguido em relação ao crime por si cometido, comportamento anterior
e posterior à prática desse crime”. Por isso, apesar do âmbito dos poderes de cognição do Tribunal da Relação, este não dispõe de elementos
de cognição para superar a lacuna de investigação da matéria de fato
apontada. Esses fatos, que nem foram investigados pelo tribunal a quo,
como lhe competia, ao abrigo do art. 340 do CPP, são essenciais para
o julgador poder determinar a espécie e medida da pena a aplicar ao
arguido e poder fundamentar a respectiva decisão que vier a proferir.
< sumário

106

4.2 Legislação
1.

Lei 13.964/2019. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal e
estabelece, entre outros pontos, a figura do “juiz das garantias”. Art.
3-C, § 3º.

2.

Em 2009, o projeto de Lei do Senado 156/2009, encaminhado
no ano seguinte para a Câmara dos Deputados sob o número
8.045/2010, tinha praticamente o mesmo conteúdo da Lei
13.964/2009. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ecidadania/
visualizacaomateria?id=90645.

3.

Exposição de Motivos do Projeto de Lei 156/2009: “Para a consolidação de um modelo orientado pelo princípio acusatório, a instituição
de um juiz de garantias, ou, na terminologia escolhida, de um juiz
das garantias, era de rigor. Impende salientar que o anteprojeto não se
limitou a estabelecer um juiz de inquéritos, mero gestor da tramitação
de inquéritos policiais. Foi, no ponto, muito além. O juiz das garantias
será o responsável pelo exercício das funções jurisdicionais alusivas
à tutela imediata e direta das inviolabilidades pessoais. A proteção
da intimidade, da privacidade e da honra, assentada no texto constitucional, exige cuidadoso exame acerca da necessidade de medida
cautelar autorizativa do tangenciamento de tais direitos individuais.
O deslocamento de um órgão da jurisdição com função exclusiva
de execução dessa missão atende à duas estratégias bem definidas, a
saber: a) a otimização da atuação jurisdicional criminal, inerente à
especialização na matéria e ao gerenciamento do respectivo processo
operacional; e b) manter o distanciamento do juiz do processo, responsável pela decisão de mérito, em relação aos elementos de convicção
produzidos e dirigidos ao órgão da acusação. Evidentemente, e como
ocorre em qualquer alteração na organização judiciária, os tribunais
desempenharão um papel de fundamental importância na afirmação
do juiz das garantias, especialmente no estabelecimento de regras de
substituição nas pequenas comarcas. No entanto, os proveitos que
certamente serão alcançados justificarão plenamente os esforços nessa
direção”. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ecidadania/
visualizacaomateria?id=90645.
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4.

O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (art. 14.1), adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro
de 1966, integra nosso ordenamento jurídico por meio do Decreto
592/1992, assim como a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (art. 8.1), adotada no âmbito da Organização dos Estados
Americanos, em São José da Costa Rica, em 22 de dezembro de 1969,
promulgada por meio do Decreto 678/1992, garantem o direito a um
juiz ou tribunal imparcial.

5.

Alemanha. “A Conclusão do procedimento investigativo permanece,
num primeiro momento, na esfera de juízo de valor do Ministério
Público, que decide, com discricionariedade vinculada sobre a propositura ou não da ação, não havendo um controle judicial no sentido do exercício obrigatório da ação penal para os chamados delitos
bagatelares, onde vige o princípio da oportunidade” (CHOUKR,
Fauzi Hassan. Garantias constitucionais na investigação criminal. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 41). As primeiras ideias sobre juiz
de garantia no mundo surgiram na Alemanha, nos anos 70. Lá, esse
magistrado é chamado de juiz de investigação ou ermittlungsrichter,
em alemão. Ele decide sobre questões como busca e apreensão, interceptação telefônica, oitiva de testemunhas e prisões, antes do início da
ação penal. Normalmente, a câmara de magistrados é que sentencia o
processo. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/01/15/como-e-juiz-de-garantias-pelo-mundo-alemanha-portugal-brasil-argentina.htm.

6.

Argentina. O Boletim Oficial de 8-2-2019 publicou o novo Código
Processual Penal Federal da Argentina. Ele adota o sistema acusatório
na justiça criminal federal para investigar e processar crimes como
tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas,
sequestros, contrabando, extorsão, entre outros. Disponível em: https://
www.argentina.gob.ar/noticias/empieza-aplicarse-el-nuevo-codigoprocesal-penal-federal. O Código Processual Penal Nacional tem a
figura da declaración indagatória, “que possui a mesma finalidade da
‘informazione di garanzia’ do direito italiano e, uma vez ultimada,
procede-se então à identificação do imputado onde, após a coleta de seus
dados pessoais, é cientificado das razões que o levaram a tal condição
(arts. 297 e 298). A consequência da indagatória, no plano interno
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da investigação, além da formalização da suspeita em determinada
pessoa, é limitar temporalmente a fase preparatória” (CHOUKR,
Fauzi Hassan. ob. cit., p. 37). O juez de las garantías começou a ser
implantando em 1991 na Argentina, um caminho gradual que não foi
concluído ainda. Nos lugares em que já existe essa figura, o magistrado
recebe os pedidos dos promotores do Ministério Público, os chamados
fiscales. São pedidos de prisões provisórias, buscas e apreensões e quebras
de sigilo de comunicações e de dados bancários e fiscais. O juiz pode
autorizar ou negar. Quando a investigação termina, e o os promotores
enviam uma denúncia à Justiça, aquele juiz não participa do processo.
Outros é que vão julgar se recebem a acusação. Dependendo do caso,
pode ser um juiz sozinho, uma Turma com três magistrados ou um júri
misto, com juízes de formação e pessoas da comunidade. Se a acusação
for aceita, o processo criminal começa. Esses novos juízes é que vão
decidir a sentença final, para absolver ou condenar o réu. Disponível
em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/01/15/
como-e-juiz-de-garantias-pelo-mundo-alemanha-portugal-brasilargentina.htm.
7.

Chile. O antigo Código de Procedimento Penal, de 1906, foi substituído, em 2000, com a promulgação do Código de Processo Penal, no
qual prevaleceu o sistema garantista. O art. 7012 do Código de Processo
Penal chileno (Lei 19.696/2000) dispõe sobre o juiz de garantia competente. O código chileno dispõe expressamente a respeito do chamado
juez de garantía em contraposição ao miembro del tribunal de juicio oral.

12
Código de Processo Penal do Chile.
“Artículo 70. El juez de garantía llamado por la ley a conocer las gestiones a que de lugar el respectivo procedimiento
se pronunciará sobre las autorizaciones judiciales previas que solicitare el ministerio público para realizar actuaciones
que privaren, restringieren o perturbaren el ejercicio de derechos asegurados por la Constitución. Si la detención se
practicare en un lugar que se encontrare fuera del territorio jurisdiccional del juez que hubiere emitido la orden, será
también competente para conocer de la audiencia judicial del detenido el juez de garantía del lugar donde se hubiere
practicado la detención, cuando la orden respectiva hubiere emanado de un juez con competencia en una ciudad asiento
de Corte de Apelaciones diversa. Cuando en la audiência judicial se decretare la prisión preventiva del imputado, el
juez deberá ordenar su traslado inmediato al establecimiento penitenciario del territorio jurisdiccional del juez del
procedimiento. Lo previsto en este inciso no tendrá aplicación cuando la orden de detención emanare de un juez de
garantía de la Región Metropolitana y ésta se practicare dentro del territorio de la misma, caso en el cual la primera
audiência judicial siempre deberá realizarse ante el juzgado naturalmente competente. En los demás casos, cuando
debieren efectuarse actuaciones fuera del territorio jurisdiccional del juzgado de garantía y se tratare de diligencias
u órdenes urgentes, el Ministerio Público también podrá pedir la autorización directamente al juez de garantia del
lugar. Una vez realizada la diligencia o cumplida la orden, el Ministerio Público dará cuenta a la brevedad al juez
de garantía del procedimiento.”
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8.

Espanha. O Decreto Lei 78/1987, que instituiu a lei processual penal
espanhola para o processo ordinário de crimes, adota o sistema acusa
tório formal ou misto. O art. 53 dispõe sobre a posição e atribuições
do Ministério Público no processo, sendo-lhe atribuída a função de
“dirigir o inquérito” e “deduzir acusação e sustentá-la efetivamente na
instrução e no julgamento”. A Lei Orgânica 7/1988 dispõe sobre os
Tribunais Penais e modifica vários preceitos das Leis Orgânicas do
Judiciário e do Processo Penal. Ao introduzir o sistema acusatório,
entre outros instrumentos, contou com o incremento de funções do
Ministério Fiscal na etapa processual, na qual se determina a existência ou não de ação penal. Lei Orgânica 15/2015, do Presidente do
Governo Espanhol, fixou a pronta execução das sentenças do Tribunal
Constitucional da Espanha (art. 87). Segundo Armenta Deu, “parece
que resulta consubstancial ao sistema acusatório, a consecução de duplo
objetivo: estabelecer uma primeira fase do processo penal encaminhada
essencialmente a determinar a existência de ação penal e em seu caso
fundamentá-la, e adjudicar a direção da mesma ao órgão de acusação.
Este é o esquema adotado pela lei processual penal alemã (parágrafos
158 a 177 StPO) e seguido pelas recentes reformas processuais havidas
em Portugal e Itália” – tradução livre (ARMENTA DEU, Teresa.
Principio acusatorio y derecho penal. Barcelona: Bosch, 1995. p. 45).

9.

Estados Unidos da América. A legislação penal norte-americana varia
em cada estado. Em Nova York, por exemplo, há uma espécie de juiz
de garantias. Quando o promotor do Ministério Público precisa pedir
uma busca e apreensão, ele solicita ao grande júri, que é presidido por
um juiz, mas cuja decisão cabe a 23 pessoas da comunidade. Terminada
a investigação, a Promotoria oferece a denúncia. Novamente, quem vai
recebê-la ou rejeitá-la é outro colegiado, um júri composto por outras
12 pessoas, presidido pelo juiz “profissional” da Vara. Recebida a
denúncia, o processo começa. O investigado pode pedir que o júri seja
dispensado e apenas o juiz analise sua acusação. Disponível em: https://
noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/01/15/como-e-juiz-de-garantias-pelo-mundo-alemanha-portugal-brasil-argentina.htm.

10. França. Lei 2.000/516, de 15-6-2000. Esta instituiu um juiz independente ou um juiz das liberdades e da detenção (le juge des libertés et de
la détention – JLD), o qual decide em matéria de violação da liberdade
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individual, inclusive sobre manutenção da custódia. Seu art. 48 modificou o art. 137-113 do Código de Processo Penal. A França tem três
tipos de procedimentos: um para as ofensas categorizadas como crimes;
outro para aquelas classificadas como delitos; e um terceiro para as
ofensas menores (contravenções). Há, ainda, regimes diferenciados para
ofensas cometidas por terroristas e também por membros do governo
no curso de suas funções institucionais. Disponível em: http://catdir.
loc.gov/catdir/samples/cam041/2002073784.pdf.
11. Itália. A Constituição italiana garante, em seu art. 109, que “a autoridade judicial dispõe diretamente da polícia judiciária”. O Decreto
447/1988, do Presidente da República, instituiu o Codice di Procedura
Penale. O art. 34 (2-bis)14 trata das incompatibilidades do magistrado.

13
Code de Procédure Pénale.
“Article 137-1 [modificado pela Lei 2000-516]
La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en
liberté lui sont également soumises.” (Artigo 137-1. A prisão preventiva é ordenada ou prorrogada pelo juiz de
liberdade e detenção. Pedidos de liberação também são enviados a ele). “Le juge des libertés et de la détention est un
magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président
du tribunal de grande instance. Lorsqu’il statue à l’issue d’un débat contradictoire, il est assisté d’un greffier.” (O juiz
de liberdades e detenção é um magistrado da cadeira com o posto de presidente, primeiro vice-presidente ou
vice-presidente. Ele é nomeado pelo presidente do tribunal de instância superior. Quando ele decide no final
de um debate contraditório, ele é assistido por um funcionário – tradução nossa).
“Il
ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.” (Ele não pode, sob pena de
nulidade, participar do julgamento de casos criminais que conhece – tradução nossa).
“Il
est saisi par une ordonnance motivée du juge d’instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné
des réquisitions du procureur de la République.” (Ele é apreendido por uma ordem fundamentada do juiz de
instrução, que lhe transmite o arquivo do procedimento acompanhado pelas requisições do promotor público
– tradução nossa).
14
Decreto 447/1988, que aprova o Codice di Procedura Penale italiano.
Art. 34 (1): “Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento
non puo’ esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, ne’ partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento
o al giudizio per revisione.” (1. O juiz que pronunciou ou concordou em pronunciar sentença em um grau do
procedimento não pode exercer funções de julgar nas outras séries, nem participar do juízo de remessa depois
da anulação do julgamento revisional – tradução nossa).
“La Corte costituzionale con sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 400 (in G.U. 1a s.s. 10/12/2008, n. 51) ha dichiarato
l’illegittimita’costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l’incompatibilita’ alla trattazione dell’udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all’esito di precedente
dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al
pubblico ministero, a norma dell’art. 521, comma 2, del codice di procedura penale.” Disponível em: https://www.
unodc.org/res/cld/document/ita/1930/codice_di_procedura_penale_-_parte_prima_libro_terzo_prove_html/
Criminal_Procedure_Code_of_Italy_as_of_2014_Italian.pdf.
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No Código de Processo Penal italiano (1988), arts. 326 e 32715, observa-se que o legislador deslocou as indagini preliminari para o Ministério
Público. Aos juízes foi atribuída a competência jurisdicional em relação
a medidas restritivas dos direitos fundamentais do investigado e que
tenham surgido na fase preliminar, nos termos de seu art. 5116. O art.
19017 dispõe sobre a produção de prova de ofício em alguns casos. Por
sua vez, o art. 50718 diz respeito ao poder instrutório do magistrado:
“[q]uando a aquisição das provas estiver concluída, o juiz, se for absolutamente necessário, também poderá ordenar o recrutamento de
novos meios de prova ex officio” (tradução nossa). O chamado “juiz
de investigações preliminares” recebe os pedidos de prisões, buscas e
quebras. Quando a denúncia chega, ela é analisada por uma Turma
com três magistrados. Nesse país, a figura do juiz de instrução desapareceu em 1988 e, na Alemanha, em 1974. As razões são várias. Em
parte, para reduzir atrasos, porque, em certa medida, seu trabalho era
visto como uma repetição desnecessária e demorada do que havia sido
feito anteriormente pelo promotor público e pela polícia. O motivo
também era em parte ideológico, porque pensava-se que o status de juiz
perpetuava uma confusão indesejável entre as funções de investigação
e julgamento, o que prejudica a noção de tribunal de julgamento independente, algo essencial para a proteção do acusado. Para os advogados
Codice di Procedura Penale
Art. 326. “1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le
indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.” (O Ministério Público e a polícia
judiciária realizam, dentro de seus respectivos poderes, as investigações necessárias para as decisões inerentes
ao exercício da ação penal – tradução nossa).
Art. 327. “1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria (1) che, anche
dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità
indicate nei successivi articoli.” (O promotor público dirige as investigações e dispõe diretamente da polícia
judiciária, que, mesmo após a comunicação do relatório do crime, continua realizando atividades por sua
própria iniciativa, da maneira indicada nos artigos a seguir – tradução nossa).
15

16

Decreto 447/1988, que aprova o Codice di Procedura Penale italiano.

Códice di Procedura Penale italiano.
Art. 190. “Diritto alla prova.
1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza (495) escludendo le prove
vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue (190-bis, 4954) o irrilevanti (468).
2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio (70, 195, 224, 237, 507, 508, 511, 603).”
17

18
Códice di Procedura Penale italiano.
Art. 507. “Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre
anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova” (Uma vez concluída a aquisição das provas, o juiz, se for
absolutamente necessário, também pode ordenar o recrutamento de novos meios de prova ex officio – tradução
nossa).
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esse argumento parece paradoxal, porque quando o juiz de instrução
foi abolido, seus poderes de investigação foram dados ao promotor
público, que – embora controlado judicialmente – tornou-se um participante mais poderoso do sistema. (DELMAS-MARTY, Mireille;
SPENCER, J. R. European criminal procedures. Reino Unido: Editora
da Universidade de Cambridge, 2002). Disponível em: http://catdir.
loc.gov/catdir/samples/cam041/2002073784.pdf.
12. México. O juiz de garantias é uma instituição trazida à lei mexicana,
precisamente ao direito oaxaqueño, dos sistemas europeu e anglo-saxão,
com maiores nuances do direito germânico e ultimamente influenciado pela legislação chilena. No procedimento penal da Província
de Oaxaca, os juízes atuam como moderadores do processo, como
sentinelas da investigação criminal conduzida pelo Ministério Público,
competindo ao juiz de garantias a tarefa de acautelar os direitos constitucionais e materiais do suspeito, e não propriamente outorgar-lhe
uma proteção processual. Disponível em: http://www.juiciooraloaxaca.gob.mx/Publicaciones/revista55JSL/EL%20JUEZ%20DE%20
GARANTIAS%20EN%20EL%20NUEVO%20PROCESO%20
PENAL%20OAXAQUENO.pdf.
13. Peru. O antigo código de processo criminal, de 1940, eminentemente
inquisitivo, foi alterado com o advento do Decreto Legislativo 957/2004,
que instituiu o novo Código Procesual Penal peruano, que propugna
um sistema acusatório-garantista.
14. Paraguai. O Código de Processo Penal paraguaio, em relação à detenção
de pessoas, propõe ao juiz que, sob seu controle, “preserve o cumprimento
de todos os princípios y garantias estabelecidos na Constitución, no Direito
Interno vigente e no Código, bem como que na fase de investigação atue na
antecipação de provas irrepetíveis”.
15. Portugal. O Decreto-Lei 78/1987 instituiu o Código de Processo
Penal português e criou a figura do juiz de garantias. Seu art. 1719
19
Decreto-Lei 78/1987. Código de Processo Penal português.
“Art. 17. Compete ao juiz de instrução proceder à instrução, decidir quanto à pronúncia e exercer todas as
funções jurisdicionais até à remessa do processo para julgamento, nos termos prescritos neste Código. (com
redação da Lei 48/2007)”.
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dispõe sobre a competência do juiz de instrução; o art. 5320 discorre a
respeito das competências do Ministério Público e o art. 34021 traz os
princípios gerais na produção da prova. As medidas mais invasivas da
investigação – prisões provisórias, busca e apreensão, quebras de sigilo
de comunicações e de dados bancários e fiscais – só serão autorizadas
se houver “graves indícios” de prática de crime cometido intencionalmente. O juiz que atua nessa fase de investigação também será o
responsável pelo recebimento da acusação. Se ele receber a denúncia,
o caso passará para outro magistrado (disponível em: https://noticias.
uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/01/15/como-e-juiz-de-garantias-pelo-mundo-alemanha-portugal-brasil-argentina.htm).
Segundo André Machado Maya, “[a] denominada fase de instrução,
no processo penal lusitano, é uma fase intermediária entre a investigação e o processo propriamente dito, facultativa, em que o juiz de
instrução é chamado por uma das partes (investigado ou assistente da
acusação) a emitir uma decisão sobre a opção escolhida pelo Ministério
Público ao final do inquérito. Assim, nos casos em que o acusado ou
o assistente da acusação não concordem com a opção do Ministério
Público (de iniciar a ação penal, não dar início a ela ou suspendê-la),
poderão recorrer ao juiz de instrução, postulando uma reapreciação
dos elementos colhidos na investigação, o que se concretiza através de
um debate em contraditório perante o juiz instrutor, quem, ao final,
decidirá por pronunciar ou não o investigado a julgamento. Trata-se de
uma fase de controle das opções tomadas pelo Ministério Público, um
controle jurisdicional realizado por meio de um debate preliminar onde,
ao fim e ao cabo, se apura a viabilidade da acusação” (MAYA, André
Machado. Imparcialidade e processo penal da prevenção da competência
20
“Art. 53. Posição e atribuições do Ministério Público no processo.
1 – Compete ao Ministério Público, no processo penal, colaborar com o tribunal na descoberta da verdade e
na realização do direito, obedecendo em todas as intervenções processuais a critérios de estrita objetividade.
2 – Compete em especial ao Ministério Público:
a) Receber as denúncias, as queixas e as participações e apreciar o seguimento a dar-lhes;
b) Dirigir o inquérito;
c) Deduzir acusação e sustentá-la efetivamente na instrução e no julgamento;
d) Interpor recursos, ainda que no exclusivo interesse da defesa;
e) Promover a execução das penas e das medidas de segurança.”
21
Decreto-Lei 78/1987 – Código de Processo Penal de Portugal.
“Art. 340. Princípios gerais.
1 – O tribunal ordena, oficiosamente ou a requerimento, a produção de todos os meios de prova cujo conhecimento
se lhe afigure necessário à descoberta da verdade e à boa decisão da causa.”
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ao juiz de garantias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 224 e 225).
Assim, o art. 7º fixa “a competência exclusiva do Ministério Público
para promover o Processo Penal, ressalvando os regimes dos crimes
semipúblicos e particulares; o ponto 45 que refere a existência do inquérito preliminar, a cargo do Ministério Público coadjuvado pelos órgãos
de polícia criminal (...)” (MOURA, Adriano Souto. A investigação
e suas exigências no inquérito. In: Que futuro para o direito processual
penal? Coimbra: Universidade do Minho, 2009. p. 75-76).
16. Reino Unido. A polícia se substituiu à acusação puramente privada,
tendo essa evolução culminado com a criação do Crown Prosecution
Service 22, cujos funcionários agem em nome da Coroa, constituindo,
assim, uma espécie de Ministério Público e aproximando o sistema
da tradição inquisitória. Disponível em: https://www.cps.gov.uk/.
Segundo Mireille Delmas-Marty e J. R. Spencer, é comum dizer que
o sistema inglês de processo criminal é “acusatório” e os da Europa
continental são “inquisitoriais”. Aqueles que dizem isso geralmente
parecem imaginar que os procedimentos acusatórios e inquisitórios
são duas categorias completamente separadas e estanques – a tal ponto
que, pelo menos deste lado do canal, supõe-se que não faz sentido
examinar nenhum sistema no campo oposto das ideias ou inspiração.
Na verdade, o assunto é muito mais complicado porque, embora existam duas tradições diferentes, os empréstimos entre eles foram tão
extensos que não é mais possível classificar nenhum dos sistemas de
justiça criminal da Europa Ocidental como totalmente acusatório ou
totalmente inquisitorial. Esse ponto fica mais claro quando a história
do processo penal na Europa é considerada. Disponível em: http://
catdir.loc.gov/catdir/samples/cam041/2002073784.pdf.
17.

República Dominicana. A Lei 76/2002 instituiu o Código Processual
Penal da República Dominicana, que rompeu com o antigo sistema

22
The Crow Prosecution Service (CPS), ou Serviço de Promotoria da Coroa, é responsável por processar casos
criminais que foram investigados pela polícia e outras organizações de investigação na Inglaterra e no País
de Gales. O CPS é independente e suas decisões são tomadas de forma desvinculada da polícia e do governo.
Possui o dever de garantir que a pessoa certa seja processada pelo crime certo e levar os infratores à justiça
sempre que possível. O CPS decide quais casos devem ser processados; determina as acusações apropriadas em
casos mais graves ou complexos e aconselha a polícia durante os estágios iniciais das investigações; prepara os
casos e os apresenta à Corte; fornece informações, assistência e apoio às vítimas e testemunhas de acusação.
Disponível em: https://www.cps.gov.uk/.
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inquisitivo e estabeleceu o sistema acusatório moderado ou inquisitivo
misto. Este, apesar de não desenvolver totalmente todos os aspectos do
sistema acusatório, é regido de maneira oral, pública e contraditória.
Disponível em: https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal
e https://www.monografias.com/trabajos102/analisis-comparativo-codigos-procesal-penal-y-criminal-dominicano/analisis-comparativo-codigos-procesal-penal-y-criminal-dominicano.shtml.
18. Conselho da Europa. Recomendação R19/2000, Comitê de Ministros.
Estabelece um conjunto de orientações a serem adotadas por países do
Conselho da Europa relativas à investigação, ao Ministério Público e
ao relacionamento entre este e as polícias.
19. Estatuto do Tribunal Penal Internacional (Estatuto de Roma), que
consagrou um sistema em que a investigação é atribuída a um procurador, e não exclusiva ou simplesmente à polícia, além de haver excluído
a interferência do magistrado, designando um juiz de instrução como
titular da fase de investigação. (MOURA, Adriano Souto. A investigação e suas exigências no inquérito. In: Que futuro para o direito processual
penal? Coimbra: Universidade do Minho, 2009. p. 77).
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