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O instituto foi incluído no Código de Processo Penal pelo
Pacote Anticrime, Lei nº 13.964/2019, nos artigos 3º-A a 3º-F.
Na nova redação do artigo 3º-A, consagrou-se a estrutura
acusatória que deve pautar a gestão da prova no processo
penal, vedando-se a iniciativa do juiz na fase investigativa ou
sua substituição em relação à atuação probatória do órgão
acusador.
Caberá ao juiz das garantias o controle da legalidade da
investigação e a salvaguarda dos direitos individuais nas
questões referentes à chamada reserva de jurisdição, isto é,
que dependam de autorização judicial prévia para serem
implementadas.
A competência do juiz das garantias abrange todas as
infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e
cessa com o recebimento da denúncia ou da queixa. Esse
magistrado, portanto, deve atuar durante toda a fase préprocessual e apenas inaugurar a ação penal com o
recebimento da peça acusatória.
Após esse ato, todas as questões pendentes serão decididas
pelo juiz da instrução e julgamento, o qual não ficará
vinculado às decisões pretéritas - tomadas pelo juiz das
garantias - e deverá reexaminar a necessidade das medidas
cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias.
A atuação do magistrado como juiz das garantias gera seu
impedimento para atuar na etapa seguinte de instrução e
julgamento. Nas comarcas em que houver a atuação de
apenas um juiz, os tribunais deverão estabelecer um sistema
de rodízio para atender a essa nova hipótese de
impedimento.

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS
As atribuições específicas do juiz das garantias estão
definidas nos artigos 3º-B e 3º-F do CPP, são elas:

+

Receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do

+

Receber o auto da prisão em flagrante para o controle da

inciso LXII do caput do art. 5º da Constituição Federal;

legalidade da prisão, observado o disposto no art. 310 do
CPP;

+

Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo
determinar que este seja conduzido à sua presença, a
qualquer tempo;

+

Ser

informado

sobre

a

instauração

de

qualquer

investigação criminal;

+

Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra
medida cautelar, observado o disposto no § 1º do art. 3º-B
do CPP;

+

Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar,
bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado, no
primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência
pública e oral, na forma do disposto no CPP ou em
legislação especial pertinente;

+

Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de
provas

consideradas

urgentes

e

não

repetíveis,

assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência
pública e oral;

+

Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o
investigado preso, em vista das razões apresentadas pela
autoridade policial e observado o disposto no § 2º do art.
3º-B do CPP;

+

Determinar o trancamento do inquérito policial quando não
houver fundamento razoável para sua instauração ou
prosseguimento;

+

Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado
de polícia sobre o andamento da investigação;

+

Decidir

sobre

os

requerimentos

de

(a)

interceptação

telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de
informática

e

telemática

ou

de

outras

formas

de

comunicação; (b) afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de
dados e telefônico; (c) busca e apreensão domiciliar; (d)
acesso a informações sigilosas; (e) outros meios de obtenção
da

prova

que

restrinjam

direitos

fundamentais

do

investigado;

+

Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da
denúncia;

+

Determinar a instauração de incidente de insanidade
mental;

+

Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos
termos do art. 399 do CPP;

+

Decidir sobre a homologação de acordo de não persecução
penal ou os de colaboração premiada, quando formalizados
durante a investigação;

+

Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o
direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de
acesso a todos os elementos informativos e provas
produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no
que concerne, estritamente, às diligências em andamento;

+

Deferir pedido de admissão de assistente técnico para
acompanhar a produção da perícia;

+

Outras matérias inerentes às atribuições definidas no
caput do art. 3º-B do CPP;

+

(Art. 3º-F) O juiz das garantias deverá assegurar o
cumprimento das regras para o tratamento dos presos,
impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com
órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa
submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil,
administrativa e penal.

Para mais detalhes sobre o Juiz das Garantias confira a obra
Manual Básico de Processo Penal dos autores Antonio Devechi
e Júlio César Craveiro Devechi, publicada pela Juruá Editora.

