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RESUMO 

 
VIEIRA, Marcelo Vinicius. Direito à admissão probatória no processo penal: limites ao 

seu exercício. 2017. 170 p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2017. 

 
O objeto do presente estudo é o direito à admissão probatória no processo penal e seu escopo 

é estabelecer com precisão qual é o conteúdo dessa garantia por meio da definição dos limites 

ao seu exercício. A justificativa para a escolha do tema é o negligenciamento doutrinário e 

jurisprudencial da previsão constitucional do direito à admissão probatória no Brasil. O 

método de trabalho utilizado foi a pesquisa doutrinária, com ênfase em trabalhos 

estrangeiros, especialmente da Itália e dos Estados Unidos, sem prejuízo de incursões sobre 

textos legislativos de cada país. O estudo adota como premissa a função epistêmica do 

processo. Como consequência, a prova caracteriza instrumento que visa a propiciar 

elementos de cognição que permitam ao julgador realizar uma escolha racional dos 

enunciados fáticos para amparar uma decisão justa. Assim, vigora sobre o processo penal 

um princípio de natureza epistêmica que impõe a possibilidade de se utilizar de todas as 

informações úteis à apuração da veridicidade de um enunciado fático. O ingresso da prova 

requerida pelas partes também é garantido normativamente pela Constituição. Disso resulta 

um princípio geral de liberdade na admissão da prova. Para a precisa definição do conteúdo 

do direito à admissão da prova, propõe-se a identificação dos limites à admissibilidade da 

prova. Os limites do direito à admissão probatória possuem, de um lado, fundamentos 

lógicos ou racionais, e, de outro, jurídicos. Não há consenso doutrinário sobre quais são os 

critérios da racionalidade geral que caracterizam os limites lógicos ou racionais. Comumente 

se fala em verossimilhança, pertinência, relevância e necessidade (superfluidade, 

redundância ou superabundância). Por essa razão, identificam-se os critérios lógicos à 

admissibilidade probatória por meio da estrutura do exercício intelectivo necessário para sua 

apreciação, e não por denominações determinadas. Os limites jurídicos podem possuir 

finalidade epistemológica ou política. Demonstra-se, então, que os limites jurídicos de 

finalidade epistemológica não justificam a restrição ao direito à admissão probatória. Já os 

limites jurídicos de finalidade política visam a proteger valores que o legislador reputa mais 

importantes que a reconstrução verídica dos fatos sob julgamento e podem legitimar a 

restrição da garantia constitucional. A partir desse arcabouço teórico, analisa-se o tratamento 

da matéria no direito processual penal brasileiro. Verifica-se não haver na lei tratamento 

sistemático a respeito da admissibilidade probatória. Também se revela a confusão de 

conceitos na jurisprudência. Demonstra-se também a escassez de obras doutrinárias sobre o 

tema. Por fim, exploram-se os dispositivos de lei que impõem restrições ao direito à 

admissão probatória no processo penal e se avalia a sua legitimidade para tanto. 

 

Palavras-chave: Direito à prova. Direito à admissão probatória. Juízo de admissibilidade 

probatória. Limites lógicos ou racionais. Verossimilhança. Pertinência. Relevância. 

Necessidade. Limites jurídicos. Finalidade epistemológica. Finalidade política. 

  



 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

VIEIRA, Marcelo Vinicius. Right to admission of evidence in criminal proceedings: limits 

to its exercise. 2017. 170 p. Dissertation (Master degree) - Law School, University of São 

Paulo, São Paulo, 2017. 

 
The object of this study is the right to admission of evidence in criminal proceedings and its 

purpose is to establish, precisely, the content of this guarantee, by defining the limits to its 

exercise. The reason for choosing this subject is the doctrinal and jurisprudential disregard 

concerning the constitutional right to admission of evidence in Brazil. The research method 

was doctrinal analysis, mainly foreign studies (especially from Italy and the United States), 

besides incursions into legislative texts of each country. The study adopts as premise the 

epistemic function of legal proceedings. Consequently, the evidence consists in an 

instrument aiming to provide cognition elements that allow judges to make a rational choice 

of the statements of facts to sustain a fair decision. Thus, a principle of epistemic nature that 

imposes the possibility of using all the information useful to determine the truthfulness of a 

statement of fact is in force on criminal proceedings. The presentation of the evidence 

required by the parties is also guaranteed by the Constitution. This results in a general 

principle of freedom in admitting evidence. For the precise definition of the content of the 

right to admission of evidence, it is proposed to identify the limits to the admissibility of 

evidence. The limits of the right to admission of evidence have, on the one hand, logical or 

rational grounds, and, on the other hand, legal grounds. There is no doctrinal consensus on 

what are the criteria of general rationality that characterize rules of intrinsic value (logical 

or rational limits). Commonly in countries of the Civil Law tradition, these are 

verisimilitude, pertinence, relevance and necessity (needlessness, redundancy or 

superabundance). For this reason, the rules of intrinsic policy (logical criteria for 

admissibility of evidence) are identified by means of the structure of the intellectual exercise 

necessary for its assessment, not by specific denominations. Admissibility limits stablished 

by law may also have epistemological or political purposes. It is demonstrated, however, 

that these legal limits of epistemological purpose do not justify the restriction to the right to 

admission of evidence. The rules of extrinsic policy (legal limits of political purpose) are 

intended to protect values that the legislator considers more important than the factfinding 

precision under trial and may legitimize the restriction of the constitutional guarantee. From 

this theoretical framework, the study analyzes the treatment of the matter in Brazilian 

criminal procedural law, revealing that there is no systematic approach of evidentiary 

admissibility in the legislation. It also reveals confusion of concepts in jurisprudence and 

demonstrates that there is a lack of doctrinal works concerning this subject. Finally, the study 

explores legal provisions that impose restrictions on the right to admission of evidence in 

criminal proceedings and assesses their legitimacy to do so. 

 

Keywords: Right to evidence. Right to admission of evidence. Reasoning of evidentiary 

admission. Logical or rational limits. Likelihood. Pertinence. Relevance. Necessity. Legal 

limits. Epistemological purpose. Political purpose. 
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INTRODUÇÃO 

 

A admissão probatória nada mais é que a autorização judicial de ingresso no processo 

das provas requeridas pelas partes, permitindo a sua utilização na reconstrução dos fatos que 

importam para o julgamento do caso. Trata-se, pois, do resultado positivo de um juízo em 

que se apreciam os requerimentos probatórios deduzidos pelas partes a fim de dar suporte 

aos respectivos interesses. Entretanto, tal julgamento também pode ser negativo, acarretando 

o indeferimento do requerimento probatório e, assim, obstando o emprego da prova 

pretendida pela parte no processo. Essa apreciação do julgador sobre a proposição probatória 

das partes, note-se, configura o juízo de admissibilidade probatória. 

 

Uma vez que se trata do ingresso ou não da prova no processo, sua importância para 

o desenvolvimento da atividade probatória é destacada. Nada obstante, os critérios para que 

se opere o juízo de admissibilidade não são claros em nosso ordenamento. De um lado, a lei 

adota termos pouco precisos (impondo, por exemplo, a inadmissão das provas “irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias”) ou em torno dos quais há alguma controvérsia (como é o 

caso da ilicitude probatória). De outro, a jurisprudência não oferece respostas adequadas e 

trabalha com a indeterminação de tais conceitos, revelando um cenário de arbitrariedades. E 

ao contrário do que era de se esperar, a doutrina pátria dispensa pouca atenção ao tema. 

 

Diante de tal quadro, a pretensão do presente estudo é, a partir da identificação do 

direito à admissão da prova e da sua compreensão como fundamento para o juízo de 

admissibilidade, definir seu conteúdo e categorizar os limites ao seu exercício, delineando, 

assim, as razões que legitimam a inadmissão das provas no processo penal.  

 

Vale destacar que se trata aqui de análise estática da admissibilidade probatória, e 

não dinâmica. Significa dizer, questões relacionadas ao procedimento de admissibilidade 

probatória no desenvolvimento do processo escapam ao escopo do presente trabalho, cujo 

foco exclusivo é a delimitação do conteúdo e dos limites do direito à admissão da prova. 

 

Por outro lado, restringe-se o estudo à fase processual da persecução penal, ou seja, 

após o início da ação penal com o oferecimento da denúncia ou queixa-crime. Isso porque, 

entendendo-se a admissão probatória como a autorização judicial de ingresso da prova 
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requerida pela parte no processo, o direito correspondente encontra aplicação primordial 

após o ajuizamento da ação apenal. Antes disso, na etapa preliminar do processo penal, ou 

o direito à prova se manifesta como direito à investigação, ou se verificam peculiaridades 

que distinguem o juízo de seleção das provas de forma antecipada daquele verificado na fase 

contraditória. Em especial, destaca-se a ausência de contornos bem definidos a respeito do 

objeto fático em relação ao qual devem ser obtidas informações.  

 

E como consequência de tal recorte metodológico, a análise naturalmente se centra 

sobre os meios de prova, porquanto os meios de investigação de prova, mais comumente 

utilizados na fase preliminar, encontram rara constatação após o início do processo. Nada 

obstante, essa hipótese não é descartada e, por isso, também integra esta pesquisa. 

 

Pois bem. É com base em tais considerações que se define o objeto do presente 

estudo: o direito à admissão probatória no processo penal e os limites ao seu exercício. 

Dentro deste campo, o escopo é definir seu conteúdo com precisão. E como método de 

trabalho, propõe-se o estabelecimento de rigorosas premissas teóricas, que, ao final, sirvam 

de base à análise da legislação brasileira e sua compatibilidade com a garantia estudada. 

 

Para tanto, inicialmente não se pode deixar de identificar a função desempenhada 

pela prova no processo penal, a qual inequivocamente orienta o regime de admissibilidade 

probatória. Identificando-se a função epistêmica do processo e a prova como instrumento 

para atingir tal finalidade, extrai-se a vigência de um princípio que orienta a admissão de 

todo material probatório que possa contribuir para a reconstrução dos fatos sob julgamento. 

 

Na sequência, devem ser estabelecidas distinções conceituais indispensáveis para o 

tratamento de qualquer tema de natureza probatória (identificação das expressões utilizadas 

para identificar os diferentes componentes do fenômeno, esmiuçando a natureza polissêmica 

do vocábulo “prova”), bem como definições terminológicas que se relacionam diretamente 

com o momento da admissibilidade probatória (objeto da prova e thema probandum).  

 

Passa-se, então, à análise da garantia normativa do instrumento probatório, o direito 

à prova. Após breve remissão voltada à identificação das origens históricas de seu 

reconhecimento como tal, é apreciada a sua natureza, seu fundamento normativo no direito 

brasileiro, seus titulares e, especialmente, seu conteúdo. A partir daí, observa-se que a 
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manifestação do direito à prova no momento em que se aprecia a admissibilidade das provas 

caracteriza um verdadeiro e próprio direito, o direito à admissão probatória. 

 

E uma vez que o seu exercício implica ver admitidas as provas requeridas, denota-se 

ser o direito à admissão probatória o fundamento devido para o juízo de admissibilidade. 

Assim, em função do referido direito das partes, impõe-se ao julgador o dever de deferir os 

requerimentos probatórios apresentados. Mais importante, porém, é que somente se autoriza 

o juízo negativo de admissibilidade quando não restar configurado o direito em questão. 

 

É evidente, porém, que o direito à admissão probatória não é absoluto. Significa 

dizer, há restrições ao seu exercício. Quais, porém, são os exatos limites ao seu exercício? 

Ora, para se estabelecer o conteúdo do direito à admissão probatória, faz-se imprescindível 

identificar precisamente os seus limites, isto é, as situações que demarcam a fronteira do 

referido direito e além das quais seus efeitos não se verificam.  

 

Sem se olvidar que o princípio epistêmico decorrente da função da prova no processo, 

somado à previsão da admissão probatória como garantia constitucional, impõem uma 

tendência inclusiva, e não exclusiva, das provas requeridas pelas partes no processo, o 

segundo capítulo visa sistematizar os limites do direito à admissão probatória, 

categorizando-as em figuras bem definidas. Somente assim, note-se, pode-se delinear com 

precisão o conteúdo da referida garantia e, consequentemente, evitar a sua violação, 

decorrente do indeferimento do requerimento probatório quando estiver configurada.  

 

E a segunda parte do trabalho é exclusivamente voltada para a identificação do que 

se denomina (e o porquê assim se faz, aliás) de limites do direito à admissão probatória. Com 

base na doutrina estrangeira, uma vez que a matéria recebe pouca ou quase nenhuma atenção 

no Brasil, delineam-se duas espécies: uma guiada por critérios cognitivos próprios da 

racionalidade geral e outra por normas jurídicas estabelecidas pelo legislador. 

 

Relativamente às primeiras, todavia, não há consenso. De fato, tanto doutrinadores, 

quanto legislações, ora se referem aos conceitos de “relevância”, ora ao de “pertinência”, ora 

ao de “verossimilhança”, sem prejuízo ainda de outros. E mais, o sentido atribuído a cada 

um deles também não é uniforme, encontrando-se conceituações diversas. 
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Uma vez explorada tal divergência doutrinária, estabelece-se uma proposta diversa 

de abordar o tema a fim de evitar imprecisões conceituais que resultem no tratamento 

inadequado do direito à admissão probatória. Antes de pretender perquirir uma definição 

pretensamente mais correta para cada um de tais critérios, o presente estudo visa identificar 

as diferentes possibilidades de manifestação da lógica e da racionalidade geral sobre a 

admissão da prova judicial e, então, definir quais delas, independentemente do nome que 

lhes seja atribuído, são legitimamente aplicáveis no processo frente ao direito objeto do 

trabalho. Até porque, a conceituação dos específicos limites dessa natureza varia de 

ordenamento para ordenamento, dependendo da previsão normativa de cada país.  

 

Na sequência, abordam-se os limites estabelecidos por lei e os principais 

fundamentos utilizados para tanto, dentre os quais apresentam-se hipóteses que, embora 

consagradas doutrinária e legislativamente, parecem não se adequar ao direito à admissão 

probatória. Por essa razão, são levantados questionamentos sobre a sua legitimidade para 

atuar como óbice tamanho a impor a inadmissão de determinadas provas. 

 

Delineadas as principais posições a respeito da identificação de limites lógicos ou 

racionais e jurídicos ao direito à admissão da prova, apresenta-se a posição sugerida pelo 

autor, resultante do confronto entre os diferentes posicionamentos apresentados. 

 

Chega-se, então, ao momento de responder à questão que motiva o desenvolvimento 

do trabalho: há observância do direito à admissão probatória no processo penal brasileiro? 

Como não poderia ser diferente, procede-se à análise do ordenamento jurídico para, com 

base nas premissas teóricas estabelecidas nos capítulos precedentes, qualificar as normas que 

impõem restrições probatórias como limites ao direito à admissão da prova. 

 

A tarefa não é simples. Como é possível observar ao longo do desenvolvimento do 

texto, o objeto do presente estudo, apesar de limitado em sua extensão, é profundo e marcado 

por sua interação com outros temas não apenas do direito processual penal, mas também de 

outras áreas do conhecimento. A epistemologia é a principal delas, certamente.  

 

Mas em que pese a complexidade da empreitada assumida, espera-se com o presente 

trabalho, senão conferir ao direito à admissão probatória a importância merecida, ao menos 

estimular o tratamento do assunto, negligenciado pela doutrina nacional. Servindo para dar 
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visibilidade ao momento da admissibilidade probatória no processo penal e, principalmente, 

à garantia conferida pelo texto constitucional, a missão já será considerada como cumprida. 
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1. ADMISSÃO DA PROVA NO PROCESSO 

 

 O objeto do presente estudo é o conteúdo do direito à admissão probatória, o qual, 

consoante se pretende demonstrar, deve servir de fundamento exclusivo para o juízo de 

admissibilidade das provas propostas pelas partes. Essa é a tarefa que incumbe a este 

primeiro capítulo, para, então, passar à definição precisa de seus limites, justamente para 

evitar a sua restrição indevida quando da apreciação da admissibilidade probatória.  

 

Entretanto, antes de se tratar de qualquer tema relacionado à prova judicial1, não se 

pode deixar de estabelecer de antemão qual o papel que se reputa lhe ser devido dentro do 

contexto processual, o que, invariavelmente, depende da finalidade atribuída ao próprio 

processo, a qual determina a função desempenhada pela prova por consequência2. 

 

1.1. Função da prova  

 

Premissa fundamental do presente estudo diz com a aceitação de que as decisões 

judiciais devem ser justas e que, para tanto, faz-se imprescindível que as hipóteses de fato 

sobre as quais se ampara o juízo de direito sejam verdadeiras, e não falsas3.  

                                                 
1 Fala-se aqui em prova judicial a fim de não tecer distinções a priori quanto ao processo civil ou penal. Isso 

porque, sem se olvidar das diferenças verificadas entre a atividade probatória nas diferentes esferas (entre as 

quais se destacam, exemplificativamente, a distribuição dos ônus probatório, a iniciativa instrutória do julgador 

e os standards probatórios), entende-se, com Eduardo Talamini (Prova emprestada no processo civil e penal, 

in Revista de Processo, n. 91, jun-set, 1998, p. 93), que “‘estrutural’ e ‘funcionalmente’ a prova civil e a penal 

não se distinguem”. É, aliás, a posição há muito assumida por Santiago Sentis Melendo (La prueba: los grandes 

temas del derecho probatório, Buenos Aires: EJEA, 1978, p. 10), segundo quem a prova é a mesma na justiça 

civil e na penal. E é por essa razão que, nada obstante o presente trabalho tenha como foco o processo penal, 

não se prescindirá da referência aos magistérios de estudiosos do processo civil, ainda que sempre mantida a 

cautela quanto a eventuais particularidades de uma e outra seara, pois não se verificam razões para se dispensar 

de plano a sua contribuição para o objeto deste estudo.  
2 Afirmando que o peso atribuído à precisão no juízo sobres os fatos por meio das provas depende do objetivo 

do processo, Mirjan Damaska, Truth in Adjudication, in Hastings Law Journal, vol. 49, Jan., 1998, p. 301. 
3 A concepção exposta no texto é tomada como premissa, pois o tema reclama aprofundamento que foge aos 

fins específicos do presente trabalho. Não se trata, porém, de uma escolha aleatória, e sim de posição amparada 

por estudos que profundamente analisaram a relação entre a justiça das decisões e a veridicidade dos fatos. 

Destacam-se, nesse contexto, Michele Taruffo, Idee per una teoria della decisione giusta, in Rivista 

Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, n. 2, Giugno, 1997, p. 315-328, e Giulio Ubertis, La ricerca della 

verità giudiziale, in idem (Org.). La conoscenza del fato nel processo penale, Milano: Giuffrè, 1992, p. 38. Em 

breves palavras, leciona Michele Taruffo (La verità nel processo, in PEREIRA, Flávio Cardoso (Coord.), 

Verdade e prova no processo penal: estudos em homenagem ao processor Michele Taruffo, Brasília: Gazeta 

Jurídica, 2016, p. 245-6) que, em razão do princípio da legalidade, o juiz deve aplicar corretamente a norma de 

direito e isso somente ocorre se a hipótese fática prevista pela norma for preenchida pelo fato. Assim, para a 

correta aplicação da lei, há de se proceder à correta determinação do fato. Adotando a mesma posição na 

doutrina nacional, por todos, Antonio Magalhães Gomes Filho (Direito à prova no processo penal, São Paulo: 
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Como consequência de tal premissa, o papel de determinação das hipóteses fáticas 

verdadeiras recai sobre o processo. Isso porque, em regra, é somente por meio dele que o 

juiz toma conhecimento dos fatos (leia-se, dos enunciados fáticos)4 colocados sob 

julgamento5. Dessarte, em que pese não se trate de sua única finalidade6, o processo 

invariavelmente exerce uma função epistêmica, de acordo com a qual pode ser entendido 

como “conjunto estruturado de atividades com o fim de obter elementos de conhecimento 

verídicos sobre os fatos relevantes para a solução da controvérsia”7.  

  

Diante desse quadro, porém, questiona-se o que se deve entender por veridicidade8 

das hipóteses fáticas. Muito embora o conceito de verdade, não apenas no contexto 

processual, mas também na cultura filosófica como um todo, seja objeto de infinitos 

                                                 
RT, 1997, p. 54), para quem “a busca da verdade processual traduz um valor, que legitima a atividade 

jurisdicional penal”, uma vez que “não se poderia conceber uma sentença justa que não estivesse ampara pela 

preocupação de uma verificação correta dos fatos”. 
4 Fala-se em enunciados, e não propriamente de fatos, pois o juiz não entra em contato direto com estes 

enquanto realidade concreta, mas apenas com a descrição da forma como teriam ocorrido no pretérito de acordo 

com as partes ou com as provas. A distinção em comento é objeto do item 1.2 infra. 
5 Conforme esclarece Joan Picó I Junoy (O juiz e a prova: estudo da errônea recepção do brocardo iudex 

iudicare debet secundum allegata et probata, non secundum conscientiam e sua repercussão atual, Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p, 25-86), a impossibilidade de permitir o conhecimento privado do juiz 

decorre do brocardo formulado no século XIII pelos glosadores do Digesto da Escola de Bolonha, o qual foi 

amplamente difundido nas doutrinas alemã, italiana, francesa e espanhola. Sem prejuízo à autoridade da regra, 

são comumente vistas como exceções as máximas de experiência e os fatos notórios. 
6 Como alerta Michele Taruffo (Verità e probabilità nella prova dei fatti, in Revista de Processo, n. 154, 

dezembro, 2007, p. 216), defender a dimensão epistêmica do processo não significa que essa deve ser encarada 

como seu único escopo. Em complemento, Mirjan Damaska (Truth in Adjudication..., p. 305), aduz que o 

processo criminal é caracterizado como um “unruly mix of objectives”, entre os quais se pode elevar a uma 

alta escala a busca da verdade, sem prejuízo de outros como a proteção do indivíduo frente a abusos das 

autoridades ou as preocupações humanísticas e de eficiência. Por outro lado, acrescenta o autor que o 

estabelecimento de um modelo ótimo para a consecução da maior precisão no juízo de fato depende de uma 

série de fatores, tanto internos à cultura legal, quanto atinentes ao contexto mais amplo da cultura geral. Para 

o aprofundamento de tais fatores, vide Mirjan Damaska, Epistemology and Legal Regulation of Proof, in Law, 

Probability and Risk, n. 2, 2003, p. 117-130. 
7 TARUFFO, Michele. Uma simples verdade: o juiz e a construção dos fatos, tradução de Vitor de Paula 

Ramos, São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 159.  
8 De acordo com dicionários de língua portuguesa, “veridicidade” e “veracidade” são entendidos como 

sinônimos. Com efeito, conforme Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (Novo Dicionário da Língua 

Portuguesa, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 1764 e 1767), “veridicidade” se refere à “qualidade de 

verídico” e é sinônimo de “veracidade”, que, por sua vez, define-se como a “qualidade de veraz”, ou seja, 

daquilo em que há verdade. Em sentido semelhante, Caldas Aulete, Dicionário Contemporâneo da Língua 

Portuguesa, Vol. V, Rio de Janeiro: Delta, 1978, p. 3776-83, e Dicionário da Língua Portuguesa 

Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa, Vol. II, Lisboa: Verbo, 2001, p. 3724-5 e 3730. No 

entanto, André Lalande (Vocabulário – técnico e crítico – da filosofia, Vol. II, Porto: Rés, p. 699) pontua que 

“veracidade tem sempre uma conotação moral, e por conseguinte, não se diz correctamente senão das pessoas. 

Esta palavra não deve nunca, portanto, ser aplicada à verdade de uma proposição, de uma teoria, ou mesmo de 

um testemunho, a menos que seja considerada apenas como acto daquele que o fornece”. Acrescenta ainda o 

autor (ibid.) que “veracidade” não implica a verdade daquilo que é dito, diferentemente de “verídico”. É por 

essa razão, portanto, que no presente trabalho será privilegiada a expressão “veridicidade” em vez de “ve 

acidade”. 
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debates9, não se pode deixar de dedicar breves palavras sobre a relação entre verdade e prova 

que servirá de orientação ao longo do presente trabalho. 

 

Tendo em vista que, como mencionado, a função epistêmica se destaca como uma 

das finalidades do processo, para a compreensão dessa e de outras questões no âmbito 

processual não se podem olvidar as contribuições oferecidas pela epistemologia10. 

                                                 
9 TARUFFO, Verità e probabilità..., p. 208 e seguintes. Aliás, como exemplo de acalorado debate a respeito 

do assunto entre processualistas, cita-se a crítica elaborada por Bruno Cavallone (In difesa della veriphobia 

(considerazioni amichevolmente polemiche su um libro recente di Michele Taruffo), in Rivista di Diritto 

Processuale, n. 1, Gennaio-Febbraio, 2010, p. 1-26) à posição assumida por Michele Taruffo em sua obra Uma 

simples verdade..., quem, posteriormente, ofereceu sua réplica em Contro la veriphobia: osservazioni sparse 

in risposta a Bruno Cavallone, in Rivista di Diritto Processuale, n. 5, Settembre-Ottobre, 2010, p. 995-1011. 

Por “verifobia”, vale destacar, Michele Taruffo (La verità nel processo..., 2016, p. 243) refere-se a “tutti quegli 

atteggiamenti che, in maniere più o meno aperte e consapevoli, sono contrari a qualunque discorso che 

riconosca significato e valore alla verità, e quindi ne negano di volta in volta l’esistenza, la possibilità, 

l’opportunità di ricercarla, l’eventualità di scoprirla in qualsivoglia contesto”, fenômeno esse disseminado não 

apenas no processo, mas na cultura geral e filosófica como um todo. O autor italiano atribui a autoria do termo 

em questão a Alvin Goldman (Knowledge in a Social World, New York: Oxford University Press, 1999, p. 7 

e seguintes), quem discorre sobre a resistência pós-moderna à verdade no campo da epistemologia e o porquê 

ela deve ser afastada. 
10 Nesse sentido, Giulio Ubertis (Prove (in generale), in Digesto delle Discipline Penalistiche, Vol. X, Torino: 

UTET, 1995, p. 297) assevera que a busca de provas no processo penal, embora desenvolvida com o emprego 

de noções e esquemas oferecidos pelo “mundo jurídico”, não prescinde de um exame dos métodos utilizados 

e a validade do conhecimento obtido em sede judicial. Por essa razão, deve-se adequar às exigências não apenas 

do tradicional âmbito jurídico-positivo, mas também aos particulares setores de pesquisa atentos ao debate 

filosófico-científico contemporâneo. E é justamente essa, defende o autor (Fatto e valore nel sistema 

probatorio penale, Milano: Giuffrè, 1979, p. 55), a utilidade da epistemologia para o processo penal. E como 

arremata (idem, Profili di epistemologia giudiziaria, Milano: Giuffrè, 2015, p. 28-9), enquanto a epistemologia 

deve ser entendida como o estudo crítico dos métodos e da validade do conhecimento, a epistemologia 

judiciária compreende os critérios e os instrumentos usados pelo julgador para obter o material fático sobre o 

qual recai a escolha decisória. Em semelhante sentido, leciona Larry Laudan (Truth, Error, and Criminal Law: 

An Essay in Legal Epistemology, New York: Cambridge University Press, 2006, p. 2-3) que a epistemologia é 

o estudo de sistemas de investigação cujo propósito é atingir conhecimentos verdadeiros e que visa determinar 

se a estrutura de tais campos é legítima para atingir crenças verdadeiras sobre o mundo, motivo pelo qual, aliás, 

os epistemologistas são comumente referenciados como teóricos do conhecimento. Nesse passo, o autor reputa 

que o processo criminal é, em primeiro lugar, um instrumento epistêmico, propondo, por isso, a existência de 

uma epistemologia legal: esta envolveria um projeto descritivo, observando quais regras promovem ou 

frustram a busca do conhecimento verdadeiro, e outro normativo, consistente na proposição de possíveis 

mudanças nas regras existentes que obstaculizam o atingimento de tal conhecimento. Por outro lado, Susan 

Haack (Epistemology: Who Needs It?, in Cilicia Journal of Philosophy, Issue 3, 2015, p. 3) sumariza o conceito 

de epistemologia como a teoria filosófica do conhecimento e acrescenta (idem, Epistemology and the Law of 

Evidence: Problems and Projects, in Evidence Matters: Science, Proof, and Truth in the Law, New York: 

Cambridge University Press, 2014, p. 6) que, em seu entender, a epistemologia legal não se refere a um gênero 

peculiar e especializado da epistemologia, mas simplesmente à aplicação de conceitos desta no contexto 

judicial. E tal contribuição é especialmente importante no que atine à prova, uma vez que a preocupação central 

da epistemologia é, segundo seu magistério, compreender o que é prova, como ela é estruturada e o que a faz 

melhor ou pior, mais forte ou mais fraca. É por essa razão que a autora (Epistemology Legalized: Or, Truth, 

Justice, and the American Way, in Evidence and Inquiry: a pragmatist reconstruction of epistemology, New 

York: Prometheus Books, 2009, p. 362) categoricamente aduz que “the law is up to its neck in epistemology”. 
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Nesse passo, malgrado sejam diversas as posições epistemológicas possíveis de 

serem transportadas ao contexto processual11, entre processualistas disseminou-se o 

chamado modelo cognitivista12, o qual possui como núcleo uma visão moderadamente 

realista e a aceitação da teoria de verdade como correspondência13.  

 

Falar-se em epistemologia realista, ainda que moderada, mínima ou crítica14, 

significa assumir a existência de um mundo real, objetivo e distinto do sujeito cognoscente 

que pode servir de parâmetro para os enunciados, os quais proporcionam informações sobre 

aquele, mas não o constituem15. Já a assunção de verdade como correspondência, por sua 

vez, autoriza a qualificação dos enunciados descritivos de fatos pertencentes à realidade 

como verdadeiros ou falsos à medida que a ela correspondam ou não16.  

                                                 
11 O século XX particularmente foi marcado por questionamentos diversos no âmbito da epistemologia, os 

quais, consequentemente, refletem-se em sua manifestação sobre o processo. Para a análise de diversos desses 

movimentos e os reflexos de sua aplicação no âmbito da prova judicial, vide John D. Jackson, Theories of 

Truth Finding in Criminal Procedure: An Evolutionary Approach, in Cardozo Law Review, Vol. 10, 1988, p. 

475-526, bem como Ronald J. Allen e Brian Leiter, Naturalized Epistemology and The Law of Evidence, in 

Virginia Law Review, vol. 87, December, 2001, p. 1491-1550. 
12 O modelo cognitivista para a análise dos elementos de conhecimento sobre os fatos que importam para o 

processo é professado por Luigi Ferrajoli e Marina Gascón Abellán. Para o autor italiano (Direito e razão: 

teoria do garantismo penal, tradução de Ana Paula Zomer, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio 

Gomes, São Paulo: RT, 2002, p. 31-2), o cognitivismo processual caracteriza, ao lado do princípio da legalidade 

estrita, elemento da epistemologia garantista e impõe a verificabilidade ou refutabilidade das hipóteses 

acusatórias, bem como a sua comprovação empírica, de tal forma que o processo penal se caracterize como um 

processo de cognição ou comprovação de afirmações ou negações qualificáveis como verdadeiras ou falsas. 

Aduz ainda o autor (ibid., p. 38-9) que o cognitivismo se contrapõe ao decisionismo enquanto uma 

manifestação de “saber”, em vez de “poder”, no momento do juízo penal. Por outro lado, a autora espanhola 

(Los hechos en el derecho: bases argumentales de la prueba, Madrid: Marcial Pons, 2010, p. 50) assevera que 

o modelo cognitivista não apenas se ampara em posições epistemológicas que a autora reputa corretas, mas 

também se revela como a ferramenta mais útil para analisar e avaliar a apuração judicial sobre os fatos quando 

comparado a outros modelos alternativos. 
13 Nesse sentido, Luigi Ferrajoli, op. cit., p. 40-2, e Marina Gascón Abellán, op. cit., p. 63-7.  
14 Michele Taruffo (La prueba de los hechos, tradução de Jordi Ferrer Beltrán, Madrid: Trotta, 2005, p. 57-9) 

alerta para os riscos de um realismo ingênuo, ou seja, que se resume a pressupor a existência de uma realidade 

empírica sem maiores reflexões sobre a sua relação com o intelecto humano e a linguagem. Até porque, como 

alerta o autor (Uma simples verdade..., p. 98), existe uma série de correntes que buscam separar o conhecimento 

de qualquer relação com a realidade, do mundo externo. Ocorre que, uma vez rechaçado o parâmetro da 

realidade, não há como se falar em proposições verdadeiras e falsas, pois, uma vez que tudo não passa de 

interpretação, tudo seria igualmente aceitável. É o que adverte idem, La verità nel processo..., p. 245. 
15 ABELLÁN, op. cit., p. 60. 
16 Salienta Michele Taruffo (La prueba..., p. 59) que a concepção de verdade como correspondência exerce 

papel essencial para se defender a possibilidade teórica de uma determinação verdadeira dos fatos no processo, 

evitando a cisão total entre a linguagem e a realidade empírica. Isso porque adotar uma epistemologia realista, 

bem como a concepção correspondentista de verdade, significa condicionar a veridicidade de um enunciado 

fático aos fenômenos do mundo real. Consequentemente, acrescenta o autor (Uma simples verdade..., p. 100-

1), é a realidade extramental que determina se os enunciados que a descrevem são verdadeiros ou falsos, 

servindo como medida ou critério de referência para sua veridicidade. É de se destacar, no entanto, que o 

modelo em destaque serve apenas para a definição ou conceituação de verdade, estabelecendo o que significa 

afirmar que uma oração é verdadeira, mas nada diz com a condições em que assim se pode reputá-la, ou seja, 
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Para os fins do presente trabalho, porém, não se descarta sejam adotadas posições 

epistemológicas outras que não o modelo em questão17. Basta, com efeito, que se admita a 

possibilidade teórica de se angariar conhecimento por meio do processo e de se qualificar os 

enunciados fáticos nele apreciados como verdadeiros ou falsos18. A única condição 

epistemológica indispensável para o presente estudo, portanto, é que se admita a 

possibilidade teórica de, no processo, obter-se conhecimento verdadeiro19. Isso porque, ao 

                                                 
quais são os critérios de verdade. Trata-se de questões teoricamente independentes. É o que alerta Marina 

Gascón Abellán, Los hechos..., p. 64. 
17 Nesse contexto, aliás, merece destaque a posição de Giulio Ubertis (Profili di epistemologia..., p. 16-7), 

segundo o qual a concepção de verdade mais adequada para o âmbito judiciário é a semântica, pois esta 

independeria de qualquer concepção epistemológica (sendo compatível inclusive o antirrealismo). Para tanto, 

esclarece o autor que, uma vez que se debruça sobre fatos pretéritos que não podem ser objeto de experiências 

imediatas, o processo se desenvolve dentro de um universo linguístico e, portanto, essa concepção de verdade, 

por ser intralinguística, dispensaria uma efetiva correspondência entre linguagem e mundo, satisfazendo-se 

com uma relação entre linguagem e metalinguagem. Em sentido semelhante, Luigi Ferrajoli (Direito e razão..., 

p. 41) ressalta que a concepção semântica da verdade não exige uma correspondência ontológica, mas apenas 

metalinguística entre o enunciado e a realidade a que se refere, tratando-se de uma definição nominal, e não 

real. 
18 Afastam-se, assim, posições subjetivistas extremas, as quais, consoante leciona Marina Gascón Abellán (op. 

cit., p. 25), refutam a possibilidade de se obter conhecimento objetivo, porquanto tudo o que se apreende da 

realidade estaria contaminado pelo sujeito cognoscente. Como consequência da assunção de tais posições, 

alerta a autora (ibid., p. 37), a prova não seria concebida como instrumento de averiguação dos fatos, mas 

configuraria uma atividade essencialmente subjetiva e, portanto, irracional e incontrolável. Nesse passo, pontua 

Michele Taruffo (La prueba de los hechos..., p. 80-1) que, para as posições que não admitem o estabelecimento 

da veridicidade dos enunciados fáticos no processo, a prova seria um “nonsense”, uma vez que “no servirían 

en absoluto para determinar los hechos, pero sus procedimientos (como la cross-examination) constituirían 

ritos, análogos a las representaciones sacras medievales, destinados a reforzar en la opinión pública el 

convencimiento de que el sistema procesal implementa y respeta valores positivos como la paridad de las 

partes, la corrección del enfrentamiento y la victoria di quien tiene razón. Así, las pruebas y sus respectivos 

procedimientos serían medios, pero no orientados hacia fines racionales internos al processo como machinery 

dirigida a producir decisiones de alguna forma valiosas; las pruebas servirían, en cambio, para dar uma 

apariencia de legitimación racional a una suerte de mecanismo teatral cuya función sería disimular la realidad 

irracional e injusta de las decisiones judiciales”. Em idêntico sentido, Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, 

Ônus da prova no processo penal, São Paulo: RT, 2003, p. 161: “para todas as teorias que negam a 

possibilidade do conhecimento verdadeiro os fatos, seja por razões ideológicas ou práticas, não há qualquer 

sentido em se falar em prova”. Sobre os diversos posicionamentos que redundam nessa concepção de prova, 

classificados como “ceticismo epistemológico” ou “antirrealismo”, e seus reflexos sobre o processo, vide 

William Twining, Some Scepticism about Some Sceptcisms, in Rethinkg Evidence: Exploratory Essays, New 

York: Cambridge University Press, 2006, p. 99-164. Por outro lado, identificando equívocos, sob o viés 

epistemológico, no pensamento dos principais autores céticos, Susan Haack, Concern for Truth: What it 

Means, Why it Matters, in Annals of The New York Academy of Sciences, vol. 775, 1996, p. 57-63. Ainda, 

em sentido contrário ao aqui assumido, defendendo a posição rechaçada por Michele Taruffo e a função 

exclusivamente persuasiva da prova, vide Aury Lopes Jr., O problema da “verdade” no processo penal, in 

PEREIRA, Flávio Cardoso (Coord.), Verdade e prova..., p. 63-84. 
19 Segundo Alvin Goldman (Epistemology and Cognition, Harvard University Press, 1986, p. 19), na 

epistemologia o conceito de “conhecimento” pressupõe que ele seja verdadeiro, ou seja, não é possível se falar 

em conhecimento que não seja verdadeiro. A despeito de sua redundância sob o rigor conceitual 

epistemológico, opta-se aqui por utilizar a expressão “conhecimento verdadeiro”, como substituto de 

“verdade”, por diversas razões. Primeiramente porque os conceitos da epistemologia não são de todo familiares 

aos estudiosos do processo, a quem se destina o presente trabalho. Mais importante, porém, é que assim se 

procede para atrelar o conceito de “verdade”, mais familiar ao âmbito processual, com o de “conhecimento”, 

entendido este como resultado visado pela atividade probatória. Busca-se, assim, colocar o foco da discussão 

acerca da verdade sobre o fenômeno probatório, pois, como observa Michele Taruffo (La prueba de los 
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assim se proceder, a prova judicial assume o papel de instrumento cognitivo que permite a 

averiguação das circunstâncias de fatos colocados à base do julgamento20. 

 

Uma vez assumido que o processo visa a produção de decisões justas, a veridicidade 

das hipóteses de fato representa condição necessária (ainda que não suficiente) para tanto 21. 

Todavia, a obtenção de conhecimento verdadeiro no processo não apenas deve ser encarada 

como possível, mas ainda como desejável22. E ao ser encarado como um dos ideais a ser 

buscado no processo, o conhecimento verdadeiro assume o papel de horizonte da prova.  

                                                 
hechos..., p. 23), a afirmação de que as provas se destinam a demonstrar como os fatos ocorreram curiosamente 

encontra ínfima resistência quando comparada à atribuição de um papel à verdade no processo como um todo, 

muito embora ambas estejam intimamente ligadas. De mais a mais, falar em “conhecimento verdadeiro” em 

vez de “verdade” se adequa melhor à ideia de que o que se atinge por meio do processo pode ser maior ou 

menor e, portanto, relativo. Isso porque, consoante leciona Michele Taruffo (Uma simples verdade..., p. 105-

6), uma vez que algo é ou não é verdadeiro, sem admitir gradações, a verdade pode ser entendida como um 

conceito absoluto. O que é relativo, que pode ser maior ou menor, é o conhecimento da verdade, constatação 

essa que pode trazer ainda mais confusão sobre o tema no contexto processual. Em sentido semelhante, Susan 

Haack (Nothing Fancy: Some Simple Truths about Truth in Law, in Evidence Matters..., p. 295-7) diferencia o 

vocábulo “verdade” como a propriedade de tudo o que é verdadeiro, na qualidade de fenômeno, da sua 

referência em situações particulares, enquanto manifestações daquele fenômeno (determinadas alegações, 

proposições, crenças, teorias, etc.). Assim, assevera a autora que: há várias proposições verdadeiras, mas 

apenas uma verdade; algumas proposições verdadeiras podem ser vagas, mas a verdade não admite graduação; 

certas proposições verdadeiras são relativas a determinado lugar, tempo, sistema legal, etc., mas a verdade não 

é relativa. Denota-se, dessarte, mais uma razão para a vinculação da verdade ao termo “conhecimento” com a 

expressão privilegiada no texto (“conhecimento verdadeiro”), qual seja, evidenciar que se refere à manifestação 

do fenômeno sobre situações particulares, estando sempre relacionada a uma determinada proposição. Para 

maior aprofundamento a respeito das duas concepções de verdade pela autora, vide The Whole Truth and 

Nothing but the Truth, in Midwest Studies in Philosophy, vol. 32, 2008, p. 20-35; e Truth, Truths, “Truth”, 

and “Truths” in the Law, in Harvard Journal of Law & Public Policy, vol. 26, n. 1, 2003, p. 17-21. Em suma, 

para o presente trabalho a verdade configura sempre predicado de um enunciado a respeito de fatos e está 

intimamente ligada à prova. Trata-se da posição defendida por Michele Taruffo, Fatto, prova e verità (alla 

luce del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio), in Criminalia, 2009, p. 315.  
20 UBERTIS, Giulio. La ricostruzione del fatto nel processo penale, in Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, v. 23, n. 112, p. 41-59, jan./fev. 2015, p. 42. 
21 Segundo Michele Taruffo (Idee per..., p. 319-20), a justiça de uma decisão está condicionada não apenas à 

veridicidade dos enunciados que amparam o juízo de fato, mas também à correta escolha e interpretação das 

regras jurídicas, bem como ao emprego de um procedimento válido. Igualmente tratando a verdade como 

condição necessária, mas não suficiente para a justiça das decisões, posiciona-se Larry Laudan, Truth, Error, 

and Criminal Law..., p. 2. 
22 Consoante o magistério de Michele Taruffo (La prueba..., p. 37-8), trata-se de uma escolha ideológica, à 

qual se contrapõe a concepção do processo como método exclusivo de resolução de conflitos. De acordo com 

esta última visão, deveras, o processo visa atingir a composição de interesses mais satisfatória para as partes e, 

apenas eventualmente, para o contexto social em que inserida a controvérsia. Portanto, caso o processo seja 

encarado exclusivamente como método de solução de conflitos, a aproximação à verdade seria irrelevante e, 

inclusive, poderia ser contraproducente à finalidade buscada. Por outro lado, Mirjan Damaska (The Faces of 

Justice and State Authority, New Haven: Yale University Press, 1986, p. 71-96) leciona que, por trás dessa 

escolha ideológica, encontram-se razões políticas. Isso porque o autor identifica duas disposições 

governamentais contrastantes (de gerenciamento de todos os aspectos da sociedade de um lado, e de 

estruturação de uma moldura dentro da qual impera a livre iniciativa de outro), a partir das quais decorrem 

duas formas de atuação dos Estados (a ativista, que  persegue e impõe aos particulares determinada visão sobre 

o bem estar social, direcionando a sociedades na direção desejada, e a reativa, na qual se proveem condições 

para que os cidadãos escolham seus próprios objetivos), que, por sua vez, determinam o objetivo do processo 

judicial. Assim, o processo assume o papel de implementação política no primeiro caso e de solução de 
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Significa dizer, a confirmação da veridicidade do enunciado serve de orientação para 

a prova na reconstrução dos fatos23 que importam para a solução da controvérsia, 

estimulando, dessarte, a maior obtenção de conhecimento possível24.  

 

Verifica-se, então, uma relação teleológica entre a verdade e a prova, assumindo esta 

a função de permitir o alcance de conhecimento verdadeiro sobre os enunciados fáticos 

apurados no processo. Assim, uma proposição fática será considerada verdadeira caso 

existam elementos de prova que a suportem25. Ou seja, para que aquela sirva de premissa ao 

                                                 
conflitos no segundo. Diante de tal quadro, se não se pretende reduzir o processo a um método de resolução de 

conflitos, a veridicidade dos enunciados fáticos integra o escopo do processo, visando a justa aplicação da 

norma jurídica na decisão. É o que pontua Luigi Paolo Comoglio, Prove ed accertamento dei fatti nel nuovo 

C.P.P., in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Penale, n. 1, Gennaio-Marzo, 1990, p. 130-1. Nesse 

contexto, relativamente à importância da verdade para o processo, Michele Taruffo (Verità e probabilità..., p. 

214-5) leciona que se trata de um valor positivo que possui quatro caráteres diferentes. Primeiro moral, pois 

não se reputa aceitável um sistema que atribua legitimidade à falsidade ou mesmo que seja indiferente à 

distinção entre o que é verdadeiro e o que é falso. Sob o aspecto político, pontua-se que a verdade constitui a 

base de uma democracia, até mesmo porque historicamente a mentira e o engano estão associados a sistemas 

de poder autoritários ou totalitários. Epistemologicamente, por sua vez, seria impossível sustentar qualquer 

posição baseada na falsidade ou no erro. Por fim, trata-se de valor também de caráter jurídico, uma vez que em 

muitas áreas do direito material a verdade representa condição essencial de validade de determinados institutos, 

além de, processualmente, estar vinculada à justiça das decisões. 
23 No presente estudo, referir-se-á a “reconstrução dos fatos” com o mesmo sentido da expressão italiana 

“accertamento dei fatti”, entendida como a explicação adequada sobre os fatos colocados à base do processo, 

a qual resulta da atividade desempenhada pelos atores processuais ao longo de todo o procedimento no que 

atine à apresentação de suporte probatório para os enunciados fáticos apreciados (dialética da prova). Trata-se 

de definição proposta por Giulio Ubertis, Fatto e valore..., p. 93. 
24 Conforme a lição de Marina Gascón Abellán (Los hechos..., p. 40), o conceito de verdade traduz, em relação 

à prova, um ideal. Nesse contexto, Michele Taruffo (Evidence, Truth and the Rule of Law, in Revista de 

Processo, vol. 238, dezembro, 2014, p. 93) metaforicamente compara a verdade com o norte, o qual não 

necessariamente vai ser atingido, mas serve para guiar a direção da jornada. Nesse mesmo sentido, Giulio 

Ubertis (La ricerca..., p. 37) remete à lição de Franco Cordero, para quem a caça vale mais que a presa, ou 

seja, o papel da verdade no processo penal é ser buscada, e não ser atingida. É importante destacar, no entanto, 

que o desejo de confirmar com maior precisão a correspondência dos enunciados fáticos apreciados no processo 

ao que efetivamente ocorreu na realidade não significa, necessariamente, a perseguição incessante pelo maior 

número de elementos de informação a ponto de justificar o desprezo às regras procedimentais. Como alerta 

Luigi Ferrajoli (Direito e razão..., p. 38), é possível se falar em verdade condicionada ao procedimento e às 

garantias da defesa.  
25 A relação teleológica entre prova e verdade, proposta por Jordi Ferrer Beltrán, atribui à prova a função de 

demonstrar a veridicidade dos enunciados fáticos, mas admite, sem desvirtuar sua natureza, que ela não atinja 

necessariamente a verdade. Com efeito, de acordo com o autor (Prueba y verdad en el derecho, Madrid: 

Marcial Pons, 2005, p. 35-7), a comprovação de uma proposição está relacionada com a presença de elementos 

de juízo, assim entendidos os enunciados fáticos descritivos decorrentes das provas produzidas no processo, a 

partir dos quais se podem obter direta ou indiretamente inferências para a corroboração ou refutação da hipótese 

principal do caso. Dessarte, continua o professor espanhol (ibid., p. 68-78), uma proposição estará provada se 

houver elementos de confirmação suficientes em favor da sua veridicidade e, por isso, deverá o juiz reputá-la 

como verdadeira. Isso não significa, porém, que ela seja necessariamente verdadeira, pois, além de não se 

aceitar uma relação conceitual entre prova e verdade, não se confundem o “ser verdadeiro” com o “ser 

considerado verdadeiro”. Admite-se, então, que a verdade não necessariamente deve ser alcançada (ou, de 

acordo com a posição exposta no texto, que haja uma perfeita correspondência entre o enunciado fático e o que 

ocorreu na realidade) para que um enunciado seja reputado verdadeiro no processo. Até porque, como leciona 
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raciocínio judicial, basta que existam elementos probatórios suficientes em seu favor26. É 

por meio das provas, deveras, que o processo desempenha a sua função epistêmica27.  

 

Em suma, no processo de finalidade epistêmica o conhecimento verdadeiro deve ser 

encarado como possível e desejável, servindo, pois, como norte para orientar a prova. Esta, 

por sua vez, consiste no instrumento voltado a propiciar elementos de cognição que 

permitem ao julgador realizar uma escolha racional dos enunciados fáticos para amparar sua 

decisão28 de modo que esta seja justa29. Consequentemente, impõe-se sobre o processo um 

princípio de natureza epistêmica segundo o qual todas as informações úteis à apuração da 

veridicidade de um enunciado fático devem poder ser utilizados30. 

                                                 
Susan Haack (Epistemology and the Law of Evidence..., p. 17), a prova deve ser compreendida como algo 

gradual, ou seja, que pode apresentar mais ou menos suporte para uma hipótese. 
26 No processo, aponta-se como parâmetro de suficiência de prova para se admitir como verdadeira uma 

proposição fática o chamado standard probatório, o qual, por sua vez, comunica-se diretamente com o ônus 

probatório. Leciona Michele Taruffo (Evidence..., p. 96), com efeito, que standards probatórios são critérios 

que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado 

fático como provado. Nesse contexto, e nada obsatnte preconize a denominação “modelos de constatação” em 

vez de standards probatórios, Danilo Knijnik (A prova nos juízos cível, penal e tributário, Rio de Janeiro: 

Forense, 2007, p. 37-45) destaca a existência de quatro critérios distintos: a prova preponderante, a prova clara 

e convincente, a prova além de qualquer dúvida razoável e a prova incompatível com qualquer hipótese de 

inocência, cada qual aplicável a um tipo diferente de processo. Contudo, não se trata de um critério preciso, 

razão pela qual não são poucas as dificuldades encontradas para a aplicação dos standards probatórios no 

processo. Para o aprofundamento de tais dificuldades, vide Michele Taruffo, Uma simples verdade..., p. 250-

6; Jordi Ferrer Beltrán, La valoración racional de la prueba, Madrid: Marcial Pons, 2007, p. 144-152; e, 

principalmente, Larry Laudan, Truth, Error, and Criminal Law..., p. 63-88. De mais a mais, o estabelecimento 

do standard probatório está intimamente ligado à distribuição do ônus da prova, que, sob seu viés objetivo, é 

representado por uma regra de julgamento para o caso de não superação do grau de prova necessário, ou seja, 

do standard probatório. Assim, caso ao final do processo um fato relevante para o julgamento do feito não 

tenha sido suficientemente comprovado, superando o standard necessário, o ônus objetivo da prova impõe ao 

julgador como ele deve julgar. No processo penal, o ônus objetivo da prova é regido pelo in dubio pro reo, 

como manifestação da presunção da inocência. É o que leciona Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, Ônus 

da prova..., p. 237-41. Denota-se, assim, que o standard probatório não parece estabelecer verdadeiramente 

um grau de prova necessário para se reputar um determinado enunciado como verdadeiro, mas antes o patamar 

para a aplicação, no momento da decisão, de uma regra de julgamento frente às diversas hipóteses provadas. 

Por outro lado, não se pode olvidar que o estabelecimento de um determinado standard probatório, fixando o 

nível de suficiência de provas, é uma decisão política, e não epistemológica. Assim, conforme leciona Jordi 

Ferrer Beltrán (ibid., p. 83), “la epistemologia nos puede ayudar a delinear um estandár de prueba que refleje 

correctamente el nível de suficiencia probatoria que se haya decidido adoptar, pero no nos disse nada sobre el 

nivel mismo. Ésa es uma decisión política”.  
27 Para Michele Taruffo (Evidence..., p. 94), tratando-se do único meio para obter conhecimento a fim de 

estabelecer a veridicidade das hipóteses fáticas no processo, a própria prova desempenha função epistêmica.  
28 Nesse sentido, Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró (Ônus da prova..., p. 161-2), quem ainda acrescenta, 

por outro lado, que a ausência de prova significa a incerteza sobre determinado fato. 
29 Exatamente nesse sentido, Michele Taruffo (Evidence..., p. 90) sumariza que a verdade no processo, antes 

de ser algo a ser cuidadosamente evitado, caracteriza um aspecto necessário do procedimento judicial, uma vez 

que a justiça da decisão depende diretamente da reconstrução verídica dos fatos sob apreço. Em que pese não 

seja condição suficiente para se atingir uma decisão justa, trata-se de condição necessária, ao lado da apropriada 

interpretação jurídica das normas e do fair trial. 
30 É o que Michele Taruffo (Uma simples verdade..., p. 165) denomina “princípio da relevância”, o qual será 

objeto de análise mais detida no item 2.1.2 infra. No mesmo sentido, Marina Gascón Abellán (Los hechos..., 

 



 

 

 

27 

Vale notar, ainda, que a prova desempenha a mencionada função epistêmica tanto 

nos países de tradição da civil law, quanto nos ordenamentos herdeiros da common law, ou 

seja, nos dois principais sistemas probatórios contemporâneos31.  

 

Em breves linhas, a diferença entre os modelos probatórios de cada sistema pode ser 

identificada em três fatores32. O primeiro se refere à oposição entre o procedimento 

adversary33 e o inquisitorial, ou seja, entre aquele característico da common law, em que a 

atividade probatória é controlada pelas partes e o julgador permanece essencialmente 

passivo, e o outro no qual são atribuídos amplos poderes instrutórios ao juiz, marcante na 

civil law34. A segunda diferença reside na estrutura do corpo julgador, observando-se que, 

enquanto nos ordenamentos anglo-americanos predomina o julgamento pelo júri, nos países 

de tradição europeia-continental se verifica a presença de juízes técnicos35. Por fim, a 

                                                 
p. 116) refere-se à existência de uma regra epistemológica que estabelece a permissão de se utilizar de qualquer 

elemento que aporte uma informação relevante sobre os fatos postos à base do julgamento. É evidente, porém, 

que o processo convive com exceções a essa regra. Sobre a previsão de regras de natureza antiepistêmica, vide 

Capítulo 2 infra, especialmente o item 2.2.2.  
31 A expressão “sistemas probatórios contemporâneos” é utilizada por Antonio Magalhães Gomes Filho, 

Direito à prova..., p. 17 e seguintes. Sobre a evolução histórica de tais sistemas, ver, por todos, Vittorio Denti, 

L’evoluzione del diritto delle prove nei processi civili contemporanei, in Rivista di Diritto Processuale, n. 1, 

1965, p. 31-70. 
32 DAMASKA, Mirjan. Evidence Law Adrift, New Haven: Yale University Press, 1997, p. 4. Vale notar que, 

em estudo mais antigo, em vez de aduzir à concentração temporal do julgamento, o autor (Evidentiary Barriers 

to Conviction and Two Models of Procedure: a Comparative Study, University of Pennsilvania Law Review, 

vol. 121, 1973, p. 510-1) referia-se à existência de procedimentos de investigação prévios ao processo não 

conduzidos pelas partes como característica distintiva da civil law, por não ser verificada em países de common 

law. 
33 Sobre a nomenclatura da expressão no vernáculo, não se verifica consenso. De fato, ao passo que Ada 

Pellegrini Grinover (A iniciativa instrutória do juiz no processo penal acusatório, in Revista Brasileira de 

Ciências Criminais, São Paulo: RT, ano 7, n. 27, jul.-set. 1999, p. 71) trata-o por “adversarial system”, Gustavo 

Henrique Righi Ivahy Badaró (Ônus da prova..., p. 125) utiliza-se do termo “adversary system”. Por outro 

lado, Marcos Alexandre Coelho Zilli (A iniciativa instrutória do juiz no processo penal, São Paulo: RT, 2003, 

p. 42) refere-se à expressão “sistema adversarial”, enquanto José Carlos Barbosa Moreira, ao traduzir artigo de 

J. A. Jolowicz (Modelos adversarial e inquisitorial de processo civil, in Revista Forense, Rio de Janeiro: 

Forense, vol. 372, mar.-abr. 2004), vale-se tanto da construção “adversarial system”, quanto “sistema 

adversarial” ou “sistema adversary”. Por fim, Antonio Magalhães Gomes Filho (Direito à prova..., p. 39), 

define-o como “sistema adversary”, nomenclatura essa que, sem qualquer juízo de prevalência sobre as demais, 

será a adotada quando necessário no presente estudo para fins de uniformidade. 
34 É o que conclui Mirjan Damaska (Evidentiary Barriers..., p. 577), após analisar inúmeras classificações 

distintas a respeito da dicotomia adversary e inquisitorial. No mesmo sentido, na doutrina nacional, Gustavo 

Henrique Righi Ivahy Badaró, Ônus da prova..., p. 125-138.  
35 Vale destacar que, para William Twinning (What is the Law of Evidence?, in Rethinking Evidence..., p. 196), 

apesar de serem as peculiaridades da prova nos países da common law usualmente atribuídas à instituição do 

júri e ao procedimento adversary, esses aspectos servem mais como explicação histórica sobre as suas origens 

e seu desenvolvimento do que para justificar a sua operação nos dias atuais, em que se verifica o declínio do 

julgamento pelo júri e o crescimento dos poderes instrutórios do julgador técnico. 
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concentração temporal do julgamento é destacada nos países da common law36. 

 

Diante de tal cenário, não é raro se afirmar que o processo de tradição da common 

law seria indiferente à verdade, especialmente porque sua finalidade seria mais ligada à 

solução de conflitos37. Contudo, ao se analisar analiticamente o papel da prova no processo 

em tais países, observa-se que, assim como nos ordenamentos de civil law, sua função 

também está intrinsecamente atrelada à reconstrução verídica dos fatos38.  

 

Com efeito, embora alguns aspectos do processo anglo-saxônico abram maior espaço 

para a dimensão persuasiva do fenômeno probatório, isso não significa ser esta a função mais 

importante (ou mesmo a única) da prova nos referidos ordenamentos39. Isso porque, também 

                                                 
36 Consoante a lição de Mirjan Damaska (Evidence Law..., p. 59-60), enquanto o julgamento nos países da 

common law configura um momento crítico dentro do procedimento, especialmente sob o ponto de vista da 

apresentação das provas, nos ordenamentos de civil law ele não se distancia tanto das etapas anteriores, nas 

quais já se verifica a produção probatória.  
37 Para Michele Taruffo (Modelli di prova..., p. 429-31), o tratamento do processo exclusivamente como 

método de solução de conflitos caracteriza uma posição extrema e que decorre mais de uma escolha ideológica 

do que de uma análise aprofundada sobre a prova e a sua função no processo nos países de common law. 

Segundo seu magistério, com efeito, quando analisada a prova e o juízo de fato em tais ordenamentos, não há 

como se afastar que o processo possui como escopo produzir decisões baseadas em reconstruções fáticas mais 

próximas à verdade, exercendo a prova o papel de fornecer elementos para uma escolha racional da versão 

mais provável dos fatos sob juízo. Por outro lado, é justamente por essa razão que o autor (ibid., p. 447), 

assevera que, especificamente para a análise da prova, a distinção entre países de common law e civil law se 

revela de pouca utilidade, uma vez que são muitas as variáveis possíveis dentro de cada um dos sistemas que 

influenciam a matéria probatória. Nesse contexto, o professor italiano destaca as distintas posições ideológicas 

quanto ao processo e à decisão possíveis de serem adotadas, assim como as diferenças na disciplina legal da 

prova em cada país e, ainda, na estrutura do processo e da atividade jurisdicional de acordo com a organização 

do Estado em cada ordenamento, independentemente do sistema probatório ao qual pertenceriam. 
38 Asseverando haver um consenso, tanto nos ordenamentos de sistema adversary, quanto inquisitorial, a 

respeito do estabelecimento da veracidade das proposições fáticas como finalidade da prova, Mirjan Damaska, 

Presentation of Evidence and Factfinding Precision, in University of Pennsilvania Law Review, vol. 123, 

1975, p. 1086. Em sentido convergente, William Twining (Evidence and Legal Theory, in The Modern Law 

Review, vol. 47, 1984, p. 272) leciona que a doutrina nos países de common law sempre considerou o 

estabelecimento da verdade não apenas como finalidade da prova, mas do processo como um todo. Nesse 

sentido, aduz o autor (ibid.): “Nearly all of the Anglo-American writers from Gilbert to Cross have shared 

essentially the same basic assumptions about the nature and the ends of adjudication and about what is involved 

in proving facts in this context. There is undoubtedly a dominant underlying theory of evidence in adjudication, 

in which the central notions are truth, reason and justice under the law. It can be re-stated simply in such terms 

as these: the primary end of adjudication is rectitude of decision, that is the correct application of rules of 

substantive law to facts that have been proved to an agreed standard of truth or probability. The pursuit of truth 

in adjudication must sometimes give way to other values and purposes, such as the preservation of state security 

or of family confidences; disagreements may arise as to what priority to give to rectitude of decision as a social 

value and to the nature and scope of certain competing values – for example, whether it makes sense to talk of 

procedural rights or to recognize a privilege against self-incrimination. But the end of the enterprise is clear: 

the establishment of truth”. Para uma detida análise sobre a doutrina de maior relevo em matéria probatória 

nos Estados Unidos e na Inglaterra, desde Gilbert e sua obra “The Law of Evidence”, publicada em 1734, até 

os dias atuais, dominada pelo magistério de Wigmore, vide William Twinning, The Rationalist Tradition of 

Evidence Scholarship, in Rethinking Evidence..., p. 36-75. 
39 Sobre a evolução histórica das concepções da prova, Giulio Ubertis (La ricostruzione giudiziale del fatto tra 
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nos países de common law, a valoração probatória é concebida em termos de verificação das 

distintas hipóteses para a reconstrução dos fatos consoante as provas40, que, portanto, não 

configuram instrumento essencialmente retórico-persuasivo41. 

 

De mais a mais, os dois sistemas probatórios contemporâneos ainda compartilham a 

mesma tendência epistemológica, qual seja, o emprego dos modelos racionais do 

conhecimento prático no processo42. Consequentemente, nos países de common law 

igualmente se denota a consideração do juízo de fato como a escolha indutiva das 

proposições fáticas racionalmente mais confiáveis entre as diversas hipóteses possíveis sobre 

                                                 
diritto e storia, in Cassazione Penale, n. 3, Marzo, 2006, p. 1206-8), leciona que, na Antiguidade Clássica, a 

prova era entendida estritamente em termos argumentativos, mas após o século XIII essa definição retórica 

cedeu lugar a uma estrutura lógico-demonstrativa. Quanto à concepção atual da prova, Michele Taruffo (La 

prueba de los hechos..., p. 350) reconhece a manifestação de fatores persuasivos ou retóricos na produção da 

prova, mas afasta a possibilidade de definição da prova por uma concepção exclusivamente persuasiva. No 

mesmo passo, Giulio Ubertis (Prova: II) teoria generale del processo penale, in Enciclopedia Giuridica, Vol. 

XXVIII, Roma: Treccani, 2007, p. 3) afirma não se poder negar a influência retórico-argumentativa sobre o 

fenômeno probatório. Dessarte, como arremata Michele Taruffo (Funzione della prova: la funzione 

dimostrativa, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, n. 3, Settembre, 1997, p. 573), especial 

destaque merece a função demonstrativa da prova, enquanto instrumento apto a fornecer fundamento cognitivo 

e racional para a escolha realizada pelo julgador quando do juízo de fato, sem, todavia, confundir-se com a 

crença na natureza estritamente dedutiva do raciocínio probatório.  
40 ABELLÁN, Los hechos..., p. 42. 
41 É o que esclarece Michele Taruffo (Modelli di prova e di procedimento probatorio, in Rivista di Diritto 

Processuale, Aprile-Giugno, 1990, p. 422-426), quem acrescenta ainda que a estrutura e a essência da disciplina 

legal nos Estados Unidos apontam para o sentido contrário, qual seja, uma concepção da prova e do 

procedimento probatório como instrumentos voltados para o estabelecimento da veridicidade das hipóteses 

fáticas, estabelecendo uma conexão funcional entre a prova e a verdade. Não é por outro motivo, aliás, que a 

verdade é expressamente prevista como uma das finalidades do processo estadunidense pelas Federal Rules of 

Evidence, mais especificamente na Rule 102, segundo a qual “These rules shall be construed to secure fairness 

in administration, elimination of unjustifiable expense and delay, and promotion of growth and development 

of the law of evidence to the end that the truth may be ascertained and proceedings justly determined”. 
42 William Twinning (The Rationalist Tradition..., p. 75-86) identifica esse modelo epistemológico como The 

Rationalist Tradition, cujos pilares são a epistemologia cognitivista (e não cética), a preferência pela teoria da 

verdade como correspondência, a formação do juízo por meios racionais (distinguindo-se dos modos 

irracionais como batalhas, ordálias, etc.) e, finalmente, a busca da verdade como um valor social de justiça das 

decisões, ainda que não primordial. Por sua vez, John D. Jackson (Theories of Truth..., p. 500-3) ressalta que, 

apesar de suas distinções, tanto os países de tradição da common law como os da civil law adotam a chamada 

Rationalist Tradition. Com efeito, os processos anglo-saxônico e europeu continental representam duas 

diferentes formas de se obter conhecimento verdadeiro, mas dentro de uma mesma tradição epistemológica, a 

empirista, de modo que ambos buscam, por diferentes métodos, justificar conclusões alcançadas pela 

observação e pela experiência. Para o autor, trata-se da manifestação processual do método cientifíco, 

amplamente dominante em diferentes áreas do conhecimento no século XX, que pressupõe a existência de um 

mundo real diferente do sujeito cognoscente (que leva à adoção da teoria da verdade como correspondência), 

a impossibilidade de se atingir uma verdade absoluta, mas baseada em probabilidade (e não certeza), e a 

constatação de que o conhecimento sobre essa realidade pode ser obtido por meio de provas empíricas, com a 

experiência sensorial como seu fundamento. Para maiores aprofundamentos a respeito do desenvolvimento 

histórico de tal modelo epistemológico nas duas tradições probatórias, vide John D. Jackson e Sarah J. 

Summers, The Internationalisation of Criminal Evidence: Beyond the Common Law and Civil Law Traditions, 

New York: Cambridge University Press, 2012, p. 14-19.  
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os enunciados sob apreço, realizando-se a reconstrução fática mais provável de acordo com 

os elementos de confirmação. E nesse contexto, a prova representa justamente o instrumento 

destinado à obtenção de elementos que confirmem ou neguem as hipóteses atinentes a fatos 

que importam para o julgamento, constituindo, portanto, a base cognitiva sobre a qual o 

julgador formula inferências a respeito dos enunciados fáticos levados ao processo43.  

 

Em outras palavras, a prova indubitavelmente desempenha uma função epistêmica 

tanto nos países da civil law, como nos ordenamentos de common law44. Isso não significa, 

é certo, que os últimos valorizem a reconstrução verídica dos fatos na mesma medida que os 

primeiros45, mas apenas que a prova judicial, isoladamente considerada46, igualmente 

assume o mesmo papel em ambos os sistemas probatórios contemporâneos. 

 

Denota-se, assim, que a função da prova não difere ontologicamente nos países de 

civil law e de common law47, bem como que o escopo por ela perseguido orienta que todo 

elemento de conhecimento seja admitido para que possa ser utilizado para a reconstrução 

                                                 
43 TARUFFO, Modelli di prova..., p. 443-4. Igualmente, Susan Haack (Epistemology and the Law of 

Evidence..., p. 4) aduz que os procedimentos probatórios contemporâneos, tanto dos países de common law, 

como dos de civil law, pressupõem que a prova possa ser objetivamente melhor ou pior, que uma pretensão 

será mais provavelmente verdadeira quanto maior suporte probatório possuir e que as regras seguidas são boas 

o suficiente para garantir que as decisões sejam faticamente corretas. Em ambos, deveras, trata-se de um 

julgamento epistemológico, porquanto o que se espera do julgador é determinar se a responsabilidade do réu 

foi estabelecida pela superação, pelas provas produzidas, do grau de prova exigido por lei. 
44 Ao comparar o processo civil em países de diferentes tradições (a saber, Inglaterra, Estados Unidos, 

Austrália, França, Itália, Espanha, Portugal, Brasil, Grécia, Japão, Alemanha, Holanda e Grécia), Adrian A. S. 

Zuckerman (Justice in Crisis: Dimensions of Civil Procedure, in idem (Ed.), Civil Justice in Crisis: 

Comparative Perspectives of Civil Procedure, New York: Oxford University Press, 2003, p. 3-4) aponta que, 

ao visarem a justiça das decisões, todos os sistemas processuais buscam, em maior ou menor grau, a apuração 

verídica dos fatos para aplicar a lei corretamente.  
45 Até porque, consoante a lição de Mirjan Damaska (Presentation of Evidence..., p. 580), o sistema processual 

dos países da Europa continental é mais comprometido com a reconstrução verídica dos fatos que o sistema 

angloamericano. Entre os principais reflexos dessa diferença, destaca-se o fato de que, nos países de tradição 

da common law, apenas uma quantidade bastante reduzida de controvérsias é levada a julgamento e, 

consequentemente, a matéria de fato somente é efetivamente apreciada em poucas ocasiões. Nada obstante, tal 

constatação não afasta que a prova igualmente desempenhe uma função epistêmica em referidos ordenamentos, 

ainda que em oportunidades mais escassas. Comparando a aptidão dos dois sistemas probatórios 

contemporâneos para atingir conhecimento verdadeiro sob a visão da epistemologia, vide Alvin Goldman, 

Knowledge in a Social World..., p. 289-314.  
46 Trata-se aqui de uma abordagem analítica da prova, ou seja, em que se pretende apreciar o ingresso da prova 

no processo em países de tradição da common law separadamente das demais características do sistema 

processual anglo-saxônico. 
47 Diante de tais considerações, ganha relevo o alerta de John D. Jackson e Sarah J. Summers (The 

Internationalisation..., p. 8), segundo a qual a dicotomia entre os dois sistemas probatórios contemporâneos, 

sem prejuízo de sua importância, atualmente não mais responde à finalidade comparativa entre o processo de 

diferentes ordenamentos, especialmente em razão de mudanças nos últimos trinta anos que atenuam as 

distinções entre os dois sistemas. 
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dos fatos. E tais considerações, é certo, são especialmente relevantes para autorizar o diálogo 

entre os sistemas quanto à análise da admissibilidade probatória, mormente porque ambos 

os modelos compartilham, como visto, uma mesma base epistemológica.  

 

1.2. Objeto da prova e thema probandum 

 

Uma vez que a prova caracteriza-se essencialmente como instrumento voltado à 

aquisição do material cognitivo a respeito de fatos com base no qual o julgador realiza a sua 

escolha decisória quando da valoração final no momento da prolação da sentença48, afirma-

se que o objeto da prova diz respeito ao fato que esta tende a demonstrar. Quando se fala em 

fato, porém, não se quer dizer o evento concreto, mas sim uma proposição49.  

 

Primeiro porque o julgador não entra em contato direto com o fato enquanto 

acontecimento concreto, observado imediatamente em sua realidade50, mas apenas com a 

descrição de como ele teria se realizado no pretérito51, de acordo com as partes52. Ademais, 

um fato pode ser caracterizado por sua existência, não por sua veridicidade: um fato é ou 

                                                 
48 UBERTIS, Prove (in generale), in Digesto delle Discipline Penalistiche, Vol. X, Torino: UTET, 1995, p. 

297. 
49 Consoante a lição de Giulio Ubertis (Profili di epistemologia..., p. 13, nota 48), as expressões “proposição”, 

“enunciado”, “asserção”, “assertiva” ou “afirmação” possuem idêntico sentido nesse contexto, razão pela qual 

serão tratadas como sinônimos no presente estudo. 
50 Sobre o tema, leciona Michele Taruffo, Fatti e prove, in idem (Org.). La prova nel processo civile, Milano: 

Giuffrè, 2012, p. 3: “il ‘fatto’ non entra direttamente nel processo come accadimento empirico o come oggetto 

materiale. Il fatto che si tratta di provare e che costituisce oggeto della prova – il factum probandum del latinetto 

processuale – non viene percepito, ma viene raccontato. Quando nel contesto del processo si parla di un fatto, 

si intende in realtà fare riferimento non ad una entità materiale ma ad una entità linguistica, ossia ad un 

enunciato o ad un gruppo di enunciati che guardano – ossia: affermano, descrivono – una circostanza che si 

ipotizzo essersi verificata nel mondo dei fenomeni ‘reali’. La raggione è ovvia: i fatti che rilevano nel processo, 

in quanto costituiscono oggetto di decisione, di regola si sono già verificati prima e fuori del processo”. 
51 Por essa razão, aliás, é que Franco Cordero (Procedura penale, Milano: Giuffrè, 2012, p. 568) aduz ser o 

processo uma “máquina retrospectiva”, a qual visa estabelecer se algo ocorreu e quem lhe deu causa. 
52 Piero Calamandrei (Verità e verossimiglianza nel processo civile, in Rivista di Diritto Processuale, Vol. X, 

Parte I, 1955, p. 171) leciona que, no momento de proposição das provas, o que se verifica “è un giudizio non 

sul fatto, ma sulla affermazione del fatto, cioè sulla allegazione (positio) del fatto, proveniente dalla parte che 

chiede di essere ammessa a provarlo e che lo afferma come storicamente già avvenuto”. No mesmo sentido, 

Michele Taruffo, Studi sulla rilevanza della prova, Padova: CEDAM, 1970, p. 36. Cumpre destacar, porém, 

que, embora os autores refiram-se ao momento anterior à produção da prova, mesmo após o juiz não entrará 

em contato com o fato em si, senão com uma outra proposição. Deveras, quando uma prova atinente a um 

determinado enunciado fático atinge êxito, o que se obtém, de acordo com Giulio Ubertis (Profili di 

epistemologia..., p. 15), é uma proposição de igual natureza àquela prévia à sua demonstração e que se 

denomina “afirmação probatória”. É, aliás, o que já há muito asseverava Vittorio Denti, La verificazione delle 

prove documentali, Torino: UTET, 1957, p. 5: “la prova mette capo ad um enunciazione di proposizioni che è 

dello stesso tipo di quella che la parte esprime nel dedurre la prova medesima: afferma la parte che ‘Tizio ha 

consegnato a Caio la merce x’; afferma il testimonio (che è – come ho detto – il mezzo di prova) che ‘Tizio ha 

consegnato (o non ha consegnato) a Caio la merce medesima’”. 
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não é (leia-se, existiu, ocorreu, ou não), só um enunciado pode ser verdadeiro ou falso53. O 

que se prova, pois não são fatos, mas os enunciados que os descrevem54.  

 

Objeto da prova, portanto, é o enunciado descritivo de um fato55 que se pretende 

alcançar por meio de um específico instrumento probatório56 e cuja definição se dá, em 

hipótese, no momento em que as partes requerem as provas que pretendem produzir57. 

                                                 
53 UBERTIS, Fatto e valore..., p. 91.  
54 Nesse sentido, Michele Taruffo, Studi sulla..., p. 36-7 e La prueba..., p. 117; Giulio Ubertis, Fatto e valore..., 

p. 91-2 e Profili di epistemologia..., p. 53-6; Santiago Sentis Melendo, La prueba..., p. 12; e Marina Gascón 

Abellán, Los hechos..., p. 76. Em estudos mais antigos, também assim já asseveravam Friedrich Stein, El 

conocimiento privado del juez: investigaciones sobre el derecho probatorio en ambos procesos, tradução de 

Andrés de La Oliva Santos, Santa Fe de Bogotá: Temis, 1999, p. 10 e seguintes; Piero Calamandrei, op. cit., p. 

171; Vittotio Denti, op. cit., p. 4 e seguintes; e Franco Cordero, Il procedimento probatorio, in idem, Tre studi 

sulle prove penali, Milano: Giuffrè, 1963, p. 4, n. 4. Ainda anteriormente, Francesco Carnelutti (La prova 

civile, Roma: Athenaeum, 1915, p. 52 e seguintes) já aduzia a impropriedade de se falar em prova de um fato, 

reputando mais acertado referir-se a prova de uma proposição ou afirmação. Posteriormente, porém, o autor 

reformulou sua posição (segundo o próprio por razões do amadurecimento de suas ideias sobre gnoseologia) e 

passou então a professar que seria mais adequado se falar na prova de um juízo. Nesse sentido, idem, Diritto e 

processo, Napoli: Morano, 1958, p. 127. A despeito dessa mudança de entendimento, é a primeira posição por 

ele exposta que foi melhor aceita entre os estudiosos do tema e que, portanto, será seguida no presente estudo. 
55 Vale aqui o alerta de Giovanni Verde (La prova nel processo civile (profili di teoria generale), in Rivista di 

Diritto Processuale, n. 1, Gennaio-Marzo, 1998, p. 3), segundo o qual, embora a prova vise a confirmação de 

proposições que descrevem fatos, bem como a sua sucessão no espaço e no tempo, no momento valorativo é 

necessário também dar atenção ao nexo causal entre eles, que geralmente é fruto de inferências realizadas com 

base nas máximas de experiência ou nas leis científicas. Sobre as peculiaridades atinentes à demonstração de 

enunciados que descrevem nexos de causalidade, ver Michele Taruffo, A prova do nexo causal, republicado e 

traduzido como apêndice in idem, A prova, São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 273-298. Por outro lado, não se 

pode olvidar que, conforme Marina Gascón Abellán (Los hechos..., p. 67-76), além dos fatos externos, assim 

entendidos os acontecimentos que se produzem na realidade sensível, bem como dos internos ou psicológicos, 

caracterizados por motivos, intenções, finalidade ou conhecimento de uma conduta (os quais, apesar de não 

serem aptos de observação direta, não deixam de ser comprováveis por juízos descritivos, ainda que esta 

averiguação se revele mais difícil e dependa de inferências a partir de fatos externos), também os fatos que 

dependem de juízos de valor costumam ser elencados como suporte fático de normas jurídicas. Como exemplo, 

a autora refere-se à expressão “caráter particularmente degradante ou vexatório”, prevista no tipo penal de 

crimes sexuais na Espanha, bem como a outras comuns aos diplomas penais em diversos países, tais como 

“danos graves”, “temeridade”, “desonestidade” e afins. Nesse caso, foge-se à regra epistemológica de que 

somente os enunciados fáticos empiricamente comprováveis mediante juízos descritivos (fatos externos e 

internos) deveriam servir como suposto legal e impõe, como solução, a exigência ainda mais forte de motivação 

a fim de explicitar e justificar as decisões valorativas adotadas. Defendendo a possibilidade de que também 

podem ser objeto de prova os fatos definidos valorativamente, Jordi Ferrer Beltrán, Prueba y verdad..., p. 49-

53. 
56 Conforme Michele Taruffo (Studi sulla..., p. 37-9), o objeto da prova exerce uma dupla função: a indicação 

do fato a respeito do qual verterá a prova e a descrição daquilo que se pretende demonstrar em relação àquele 

fato com aquela prova. Enquanto a indicação do fato a ser provado refere-se à individualização de seus aspectos 

particulares e à delimitação do quantum de conhecimento que a prova é capaz de fornecer (ou, ao menos, que 

a parte requerente repute oportuno para o julgamento), a descrição diz com o resultado probatório pretendido 

pelo sujeito parcial que a requer, caso se verifique o êxito por este esperado com a sua produção.  
57 Nesse sentido, Michele Taruffo (La prueba..., p. 455), quem acrescenta ainda que o enunciado fático objeto 

da prova será afirmado como verdadeiro, depois da produção e da valoração probatória, caso seja confirmado 

pelo resultado da prova. Dessarte, fala-se que a definição do objeto da prova se dá “em hipótese”, pois, 

conforme leciona o autor (Elementi per un’analisi del giudizio di fatto, in Rivista Trimestrale di Diritto e 

Procedura Civile, n. 3, settembre, 1995, p. 789 e 800), no momento em que são formulados pelas partes, os 

enunciados fáticos apresentados como objeto de reconstrução por meio das provas possuem natureza 
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Assim, a expressão “prova de um fato” somente pode ser entendida como uma fórmula 

abreviada de “prova da veridicidade da afirmação da existência de um fato”58. 

 

Não se pode olvidar, contudo, que todo enunciado fático pode ser construído de 

infinitas formas59 e, no âmbito do processo, é a decisão final que estabelece o contexto em 

função do qual se determina qual a descrição apropriada de um determinado fato60. Com 

efeito, a reconstrução de fatos no processo não se dá para atender exigências de 

conhecimento puro, mas para subsidiar o juízo que determina as normas jurídicas aplicáveis 

in casu. Assim, para o processo não importa o fato em si mesmo considerado, mas apenas 

como pressuposto para a aplicação de normas em um caso concreto61.  

 

Nesse passo, porém, o objeto da prova pode se referir tanto a fatos primários (ou 

principais), como secundários. Fatos primários são aqueles potencialmente idôneos a 

                                                 
hipotética. Consequentemente, seu status epistemológico é de incerteza, típico de hipóteses ainda não 

verificadas, situação esta que, em sede de epistemologia, é denominada estado de ignorância cognitiva, o que 

significa dizer que o nível de conhecimento que essas hipóteses fornecem é igual a zero. Nesse momento, 

portanto, não é possível nenhum convencimento racionalmente fundado sobre a veridicidade ou a falsidade da 

hipótese, sendo necessária a produção de provas para afastar a incerteza característica desse estado que sobre 

ela recai. No curso do processo, porém, esse status é destinado a ser modificado após a produção probatória e, 

de modo definitivo, com o juízo final prolatado na decisão. Em semelhante sentido, aduzindo que a atividade 

em juízo se inicia com hipóteses que, no iter hermenêutico desenvolvido ao longo do procedimento, podem 

ser confirmadas, refutadas ou retificadas, Baldassare Pastore, Giudizio, prova, ragion pratica: un approccio 

ermeneutico, Milano: Giuffrè, 1996, p. 55. 
58 É o que leciona Giulio Ubertis (Fatto e valore..., p. 92), com base no que já anteriormente pugnava Franco 

Cordero (Il procedimento..., p. 4, nota 4), para quem a expressão “prova de um fato”, apesar de comum na 

linguagem corrente, somente poderia ser admitida enquanto expressão elíptica com a qual se designa a 

verificação, por meio da prova, do enunciado formulado a respeito da existência ou inexistência de um fato. 
59 Consoante a lição de Michele Taruffo (La prueba..., p. 93-4), nenhuma proposição descritiva é apta a captar 

e esgotar o fato, de modo que este não pode ser completamente descrito, mesmo que por uma série extensa de 

proposições. Consequentemente, toda situação fática pode ser decomposta qualitativa (individualização de 

aspectos distintos da situação) e quantitativamente (análise de detalhes cada vez mais precisos de determinada 

circunstância), o que redunda na possibilidade de se cogitar uma infinidade de proposições descritivas sobre 

um mesmo fato e, ainda, afasta a ideia de que seria identificável uma única descrição objetiva. Acrescenta 

ainda o autor (A prova, tradução de João Gabriel Couto, São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 19) que, por se 

tratarem de construções linguísticas definidas pelas partes ou pelo juiz, os enunciados fáticos também são 

moldados por influência de critérios como regras de linguagem, fatores institucionais, categorias de 

pensamento, valores éticos e sociais e disposições jurídicas, além de outros. Sobre o papel de cada uma dessas 

influências na construção do enunciado fático, vide Michele Taruffo, Fatti e prove..., p. 7-20. 
60 Nesse sentido, Giulio Ubertis, Fatto e valore..., p. 73, e Michele Taruffo, La prueba..., p. 95.  
61 UBERTIS, Fatto e valore..., p. 71. No mesmo sentido se posiciona Michele Taruffo (La prueba..., p. 90), 

quem sintetiza seu raciocínio afirmando que é o direito que define e determina o que constitui o fato no 

processo. Vale notar, porém, que se trata de mudança de entendimento do autor, que em estudo anterior (idem, 

Note in tema di giudizio di fatto, in Rivista di diritto civile, Parte prima, 1971, p. 40-1) admitia o ingresso no 

processo de enunciados fáticos com valor puramente cognitivo, sem relação com a norma jurídica, aos quais 

denominava “fatos secundários ou simples”.  
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produzir os efeitos previstos pela norma62, condicionando, assim, diretamente a decisão63. 

Se no processo civil o fato principal pode ser definido como o enunciado apto a constituir, 

modificar, impedir ou extinguir um direito64, no processo penal ele é constituído por 

proposições que dizem respeito ao fato típico, antijurídico e culpável65, ao liame subjetivo 

deste com o imputado e, ainda, às circunstâncias que influenciam a dosimetria da pena66. 

 

Os fatos secundários, por seu turno, podem se referir a três situações distintas67. A 

primeira diz respeito aos eventos que integram o mesmo contexto, a mesma “porção de 

realidade” em que inserido um fato principal e que, apesar de não representarem suporte 

fático da norma, servem como base de inferências que podem levar à conclusão sobre a 

existência ou inexistência do fato principal68. A sua relação com a decisão, pois, é mais 

elástica e possui como intermediário a demonstração inferencial do fato principal69.  

 

O clássico exemplo do emprego dos fatos secundários no processo penal é 

representado pelos chamados indícios, assim entendidos os enunciados decorrentes de 

determinada prova a partir dos quais são extraídas, por meio de inferências baseadas em 

                                                 
62 Em breves linhas, pugna Michele Taruffo (La prueba..., p. 120) que os fatos principais representam a 

condição ou o pressuposto para a verificação dos efeitos jurídicos previstos pela norma. 
63 TARUFFO, Studi sulla..., p. 29. Isso porque, segundo o autor (ibid., p. 30), no caso dos fatos primários, a 

valoração sobre a veridicidade do objeto da prova coincide com a solução da quaestio facti que importa à 

decisão. 
64 Tanto é assim que, segundo Michele Taruffo (La prueba..., p. 119), uma das formas pela qual podem ser 

chamados os fatos principais é justamente “fatos constitutivos, extintivos, impeditivos ou modificativos”. 
65 O fato em questão, note-se, configura um dos elementos da imputação penal e, em conjunto com a norma e 

a subsunção do fato à norma, caracteriza o objeto do processo penal. É o que leciona Gustavo Henrique Righi 

Ivahy Badaró, Correlação entre acusação e sentença, São Paulo: RT, 2009, p. 73-5. 
66 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito à prova e os limites lógicos de sua admissão: os conceitos 

de pertinência e relevância, in KHALED JR., Salah H. (Coord.), Sistema Penal e Poder Punitivo: estudos em 

homenagem ao prof. Aury Lopes Jr., Florianópolis: Empório do Direito, 2015, p. 23. No mesmo sentido, Paolo 

Tonini e Carlotta Conti (Il diritto delle prove penali, Milano: Giuffrè, 2014, p. 45) afirmam que o objeto da 

prova é não apenas o fato descrito na imputação, mas também situações fáticas que permitam quantificar a 

sanção penal e, ainda, dos quais depende a aplicação de determinadas normas processuais. Vale notar que essa 

definição de objeto de prova é expressamente prevista no Código de Processo Penal italiano, em seu artigo 

187, comma 1: “Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla 

determinazione della pena o della misura di sicurezza”. 
67 Vale destacar que, a princípio, Michele Taruffo (La prueba..., p. 458) referia-se apenas a duas hipóteses de 

fatos secundários, mas, posteriormente, o autor (Elementi per..., p. 801) passou a identificar uma terceira 

espécie, como será apontado no texto. 
68 TARUFFO, La prueba..., p. 123. Todavia, como alerta o autor (ibid., p. 125), a relação fato/norma é 

complexa e dinâmica, estando sujeita, ao longo do procedimento, a modificações que podem alterar a 

classificação inicial dos fatos alegados como primários ou secundários.  
69 TARUFFO, Studi sulla..., p. 29. Vale notar que, em estudo posterior, o autor (Fatti e prove..., p. 8-10) afirma 

que, enquanto o critério para a construção dos enunciados que recaem sobre fatos primários é a relevância 

jurídica, relativamente aos fatos secundários opera a relevância lógica. 
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máximas de experiência, conclusões sobre outros enunciados fáticos (principais)70. Uma vez 

que tais elementos não configuram suporte fático para a aplicação da norma cuja incidência 

se averigua no processo, mas destinam-se à demonstração da veridicidade de um enunciado 

sobre o fato principal por meio de um exercício inferencial71, o objeto da prova que resulta 

na produção dos indícios é classificado como fatos secundários72. 

 

Outra hipótese de fatos secundários atine a circunstâncias relacionadas à 

confiabilidade de determinada prova que possua como objeto um fato principal. Como 

exemplos, citam-se eventuais relações entre certa testemunha e uma das partes, bem como 

questionamentos a respeito das capacidades mentais da testemunha73. 

 

Por fim, também podem ser objeto de prova os “fatos processuais” 74, ou seja, as 

circunstâncias que servem de pressupostos para aplicação de normas referentes ao próprio 

processo75. É o caso, por exemplo, da prova que vise demonstrar a ilicitude na obtenção de 

outra prova, que, consoante o ordenamento brasileiro, implica o seu desentranhamento dos 

                                                 
70 Em que pese a adoção do sentido descrito no texto, não se pode olvidar da existência de divergências quanto 

à definição do conceito de indícios. Para uma breve descrição de tais divergências, ver, por todos, Maria 

Thereza Rocha de Assis Moura, A prova por indícios no processo penal, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, 

p. 27-9. 
71 A demonstração do fato primário a partir de um fato secundário pode ser imediata, quando for o fruto direto 

de uma única inferência sobre o fato conhecido, ou mediata, quando o indício permita demonstrar outro fato 

secundário para somente então autorizar uma inferência sobre o fato principal, em uma cadeia de inferências. 

Essa possibilidade de inferências sucessivas, note-se, já era vislumbrada por Francesco Carnelutti (Lezioni sul 

processo penale, Roma: Ateneo, 1946, p. 212), falando em provas indiretas de primeiro grau ou de graus 

ulteriores, bem como por Franco Cordero (Il procedimento..., p. 19, nota 45). Em uma visão mais recente, 

Marina Gascón Abellán (Los hechos..., p. 87-88) afirma que quanto maior o número de passos inferenciais, 

menor será o valor probatório do resultado da prova. 
72 Vale notar que as classificações em questão (fatos primários/fatos secundários e prova em sentido 

estrito/indícios) não se confundem, afastando um inter-relacionamento necessário. No mais das vezes, 

entretanto, os indícios referem-se a fatos secundários, porquanto difícil imaginar (malgrado não impossível) 

que a demonstração de um fato principal vise servir como premissa inferencial para se demonstrar outra 

situação fática. Nada obstante, essa hipótese é cogitada por Michele Taruffo, La prueba..., p. 457. 
73 É o que leciona Michele Taruffo (La prueba..., p. 458), quem denomina as provas que recaem sobre essa 

espécie de fatos secundários de “provas subsidiárias”.  
74 Embora Michele Taruffo (Elementi per..., p. 801) afaste-se de sua posição inicial (cf. nota 67 supra) e 

identifique uma terceira espécie de fatos secundários, restringe-se o autor à menção de circunstâncias que 

condicionam a admissibilidade de outras provas. No entanto, não se pode olvidar existirem inúmeras outras 

hipóteses de enunciados que se referem à aplicação de normas processuais que podem ser objeto de prova.  
75 Tal previsão é expressamente prevista Código de Processo Penal italiano, conforme se observa em seu artigo 

187, comma 2: “Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali”. E 

sobre tal dipositivo, Vittorio Grevi (Prove, in idem, CONSO, Giovanni. Compendio di procedura penale, 

Padova: CEDAM, 2010, p. 304) opina que, embora pareça supérflua, a expressa previsão dos fatos processuais 

como objeto de prova se revela importante, pois não raro tais situações se revestem de particular delicadeza. 

Para maiores aprofundamentos a respeito dos fatos processuais como objeto de prova, vide Elena Maria 

Catalano, L’accertamento dei fatti processuali, in L’Indice penale, n. 2, Maggio-agosto, 2002, p. 521-570. 
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autos76. Como se pode observar, o objeto da prova em questão seria um enunciado fático 

alheio à solução da controvérsia e almejaria a aplicação de certa norma processual77. 

 

Mas, a despeito da distinção entre fatos principais e secundários, o fato é que em 

ambos os casos se fala em objeto da prova, pois este conceito independe do procedimento 

lógico que o julgador deverá operar para extrair conclusões a serem utilizadas na decisão78. 

 

Já o chamado thema probandum, muito embora esteja estreitamente relacionado com 

o conceito de objeto de prova, com este não se confunde79. Em breves linhas, trata-se do 

conjunto de proposições fáticas alegadas pelas partes80 cuja classificação jurídica importa 

para o julgamento da causa81, exigindo-se que sua veridicidade seja demonstrada no curso 

                                                 
76 Nesse passo, prevê o artigo 157, do Código de Processo Penal, que as provas obtidas em violação a normas 

constitucionais ou legais devem ser desentranhadas do processo, o que se dá por meio de incidente próprio. 
77 Outro exemplo citado por Paolo Ferrua (La prova nel processo penale, vol. I, Torino: G. Giappichelli, 2015, 

p. 23) é a demonstração de periculum libertis para se apreciar a imposição de medida cautelar pessoal. 
78 Em tal contexto, assevera Michele Taruffo (Studi sulla..., p. 37) que o objeto da prova é a proposição que 

descreve o resultado que a prova pode atingir de modo autônomo, independentemente da mediação do 

procedimento lógico de que o juiz deverá se utilizar para chegar a conclusões relativas a outros fatos. Ou seja, 

no caso de fatos secundários, não caracteriza objeto da prova o enunciado que se atinge, por meio de 

inferências, para se atingir o resultado probatório, mas o próprio enunciado fático demonstrado, a premissa da 

inferência probatória.  
79 É o que adverte Michele Taruffo (Studi sulla..., p. 34), ao observar que, no uso corrente, as expressões “objeto 

da prova”, “fato a ser provado”, “tema de prova”, “thema probandum” e outras similares são indevidamente 

tratadas como sinônimos.  
80 Alegar um fato significa formular um ou mais enunciados relativos a fatos, de modo a deixar evidente que 

sobre eles devem ser adquiridas provas para que o juiz repute se são verdadeiros ou falsos. É o que leciona 

Michele Taruffo (Fatti e prove..., p. 22), quem ainda acrescenta (ibid., p. 27) que é a alegação que determina 

os enunciados que constituem o thema probandum e, ainda, desempenha um tríplice função: formulação de um 

enunciado apontado, hipoteticamente, como verdadeiro, assunção do ônus de demonstrar, por meio das provas, 

que aquele fato realmente ocorreu (vale lembrar que tal assertiva do autor se refere ao processo civil) e, por 

fim, estabelecer qual é o âmbito dos fatos sobre os quais se funda a controvérsia e que forma o objeto da decisão 

(também vale ressalvar que, no processo penal, podem ser objeto do juízo de fato enunciados fáticos não 

controvertidos). 
81 Como revela Michele Taruffo (La prueba..., p. 90), a demonstração de fatos no processo não se dá para 

atender exigências de conhecimento puro, mas para resolver controvérsias jurídicas envolvendo o 

reconhecimento de direitos. É importante destacar, todavia, que tal descrição se limita ao processo civil. Já 

atentando expressamente para a esfera penal, Giulio Ubertis (Fatto e valore..., p. 71) assevera em termos mais 

genéricos que os fatos que importam para o processo são aquelas dos quais decorrem consequências jurídicas. 

Assim, em suma, para o processo não importa o fato em si mesmo considerado, mas apenas como pressuposto 

para a aplicação de normas ao caso concreto. Seguindo esta mesma toada, Michele Taruffo (La prueba..., p. 

92) aduz que é o direito que define e determina o que caracteriza fato para o processo. Nesse passo, uma vez 

definido como o complexo das proposições fáticas que devem ser provadas para subsidiar a decisão, o autor 

(Studi sulla..., p. 40) reputa indispensável a referência à qualificação jurídica dos fatos para a configuração do 

thema probandum. Dessarte, as proposições fáticas que constituem o thema probandum não são consideradas 

em si mesmas ou com referência às provas que sobre elas vertem, mas em relação à sua capacidade de figurar 

como pressuposto para a aplicação das normas das quais depende a solução da quaestio juris. Ainda que de 

modo menos desenvolvido, Franco Cordero (Il procedimento..., p. 4) já tratava de “tema probatório” como os 

enunciados de fatos correspondentes a um modelo legal. 
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da instrução82. O thema probandum, deveras, serve como guia para a atividade probatória83, 

pois as balizas desta são justamente por ele estabelecidos84. Por essa razão, aliás, aquele há 

de ser definido já na fase inicial do processo para o seu funcionamento ordenado e racional85.  

 

Enquanto se constatam tantos objetos de prova quantos experimentos probatórios 

forem empregados no processo, o thema probandum é único86. Tais conceitos, porém, não 

se distinguem apenas por um mero critério quantitativo, mas sob o plano funcional ou 

estrutural: uma coisa é considerar um enunciado em relação ao que é necessário provar em 

                                                 
82 TARUFFO, Studi sulla..., p. 53. É de se notar que, consoante a lição do autor (Elementi per..., p. 787-9), o 

conjunto dos enunciados fáticos (tanto de natureza principal, como secundária) que importam para a prolação 

da decisão constitui também o objeto do que se denomina juízo de fato, o qual se destina a estabelecer quais 

enunciados, relativos a quais fatos, podem ser considerados verdadeiros para servir de base à decisão. Denota-

se, assim, que definição do thema probandum pode se identificar com o objeto do juízo de fato, malgrado não 

se confundam. Isso porque nem todos os enunciados fáticos apresentados pelas partes e que se revelam 

indispensáveis para a decisão precisam ser objeto de prova, como é o caso dos fatos notórios. Ou seja, o objeto 

do juízo de fato contém o thema probandum, podendo nele se exaurir, mas não necessariamente o faz, uma vez 

que o primeiro também pode conter enunciados fáticos que não dependem de prova para serem reputados 

verdadeiros, os quais não integram o segundo. 
83 UBERTIS, Sistema di procedura penale, Milano: UTET Giuridica, 2016, p. 51. E conforme leciona Massimo 

Nobili (Art. 187 – Oggetto della prova, in CHIAVARIO, Mario (Coord.), Commento al nuovo Codice di 

Procedura Penale, Vol. II, Torino: UTET, 1989, p. 390), a fixação do thema probandum no processo é o 

primeiro (e essencial) momento de um sistema que pretenda realizar uma dialética entre as partes, em atenção 

ao contraditório e, especialmente, ao direito de defesa e ao direito à prova. Em relação à intervenção probatória 

do juiz, por sua vez, aduz Lina Caraceni (Poteri d’ufficio in materia probatoria e imparzialità del giudice 

penale, Milano: Giuffrè, 2007, p. 112) que o thema probandum caracteriza o pressuposto lógico e o limite 

operativo à sua iniciativa instrutória, de modo que não pode ultrapassá-lo.  
84 Nesse sentido, Sandro Fùrfaro (Il fatto come oggetto della prova, in GAITO, Alfredo (diretto da). La prova 

penale, Vol. 1, Torino: UTET Giuridica, 2008, p. 349) pugna que o thema probandum constitui o pressuposto 

de qualquer atividade probatória, servindo de parâmetro para a abordagem lógica do problema da prova no 

caso concreto. Por outro lado, aduz Michele Taruffo (La prueba..., p. 90) que uma das funções da prova é 

estabelecer os limites dos conhecimentos que podem ser utilizados pelo juiz para formular a decisão, afastando, 

por exemplo, os conhecimentos privados do julgador. Ocorre que, como alerta o autor (Studi sulla..., p. 53), 

nem todos os fatos que o julgador reputa relevantes para a decisão da causa devem ser efetivamente provados, 

servindo como exemplo os fatos notórios e os fatos não contestados (no processo civil), os quais não integram 

o thema probandum, uma vez que dispensam a demonstração na instrução. Mais recentemente, porém, o autor 

(Fatti e prove..., p. 51) passou a advertir que a internet modificou profundamente a questão, impedindo a 

aplicação da regra tradicional segundo a qual se consideram notórios os fatos que podem ser conhecidos por 

meio dos normais canais de informação. Isso porque, em seu entendimento, os atuais meios comuns de 

informação não são mais capazes de fornecer conhecimentos confiáveis e, por isso, surgiria a necessidade de 

que tais fatos também sejam objeto de uma prova específica, idônea a controlar sua veridicidade. 
85 Para Michele Taruffo (Fatti e prove..., p. 25), a fixação preliminar do thema probandum implica a maior 

eficiência do processo quando comparada à sua formação no curso da atividade processual, pois, consoante 

seu magistério, “è evidente, infatti, che quanto prima si perviene a stabilire in modo completo e 

tendenzialmente definitivo quali sono i fatti che dovranno essere provati, tanto più rapida potrà essere la 

decisione del giudice sulla rilevanza e ammissibilità dei mezzi di prova, più agevole sarà la difesa dell’altra 

parte con l’eventuale contestazione dei fatti, acompagnata se dal caso da contradeduzioni istruttorie, e quindi 

più ordinato sarà il successivo svolgimento del processo”. 
86 TARUFFO, Studi sulla..., p. 40. Aderindo à posição do autor, Giulio Ubertis (Sistema di procedura..., p. 51), 

quem ainda acrescenta que o thema probandum não necessariamente corresponde ao conjunto dos objetos de 

prova, pois é possível que, em caso concreto, não se verifiquem provas de todos os elementos que compõem o 

primeiro. 
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juízo, outra é considerá-lo como objeto de um particular procedimento cognitivo87. 

 

Vale destacar que a distinção dos referidos conceitos se revela imprescindível para 

os fins do presente estudo, pois, como será explorado mais adiante, o objeto da prova 

representa o ponto de referência essencial em sede de juízo de admissibilidade e o thema 

probandum complementa o esquema lógico que se opera nesse momento, servindo de baliza 

para o julgador estabelecer a relação de determinada prova com a reconstrução fática 

necessária para a prolação da decisão final a ser proferida no processo88.  

 

1.3. Terminologia do fenômeno probatório 

 

É assente a natureza polissêmica do termo “prova”, que, tanto na linguagem comum, 

como no discurso jurídico, apresenta significados diversos89. Por essa razão, não se pode 

deixar de individuar os diferentes sentidos do vocábulo a serem utilizados no presente 

estudo90, especialmente aqueles que concernem à sequência probatória, assim entendido o 

conjunto de componentes cuja sucessão constitui o fenômeno probatório 91.  

                                                 
87 Trata-se do magistério de Michele Taruffo (Studi sulla..., p. 35), que sumariza ser o thema probandum o 

conjunto dos fatos cuja reconstrução é necessária para fundar a decisão e o objeto da prova o fato particular 

que determinada prova tende a demonstrar. Ainda, ilustrativos são os magistérios de Sandro Fùrfaro (op. cit., 

p. 349), segundo o qual a afirmação que define a imputação delimitaria o thema probandum, que, por sua vez, 

circunscreveria o âmbito de reconstrução fática, que, enfim, delinearia os possíveis objetos de prova. No 

mesmo sentido, Agostino De Caro, Ammissione e formazione della prova nel dibattimento, in GAITO, Alfredo 

(diretto da), La prova penale, Vol. 2, Torino: UTET Giuridica, 2008, p. 371. Tal assertiva, porém, parece 

menosprezar a participação defensiva na delimitação do thema probandum. Muito embora não se ignore que a 

defesa não define o seu objeto de prova autonomamente, mas sempre em coordenação com a linha 

demonstrativa da parte acusatória, como leciona Tommaso Rafaraci (La prova contraria, Torino: G. 

Giappichelli, 2004, p. 73), dizer que a imputação delimita o thema probandum pode levar a interpretações 

inadequadas. Com efeito, ainda que, em última análise, seja sempre a imputação que sirva de parâmetro para 

a atividade probatória no processo penal, não se pode olvidar que os requerimentos probatórios da parte acusada 

podem implicar a demonstração de fatos diversos (tratados no texto como fatos secundários), como é o caso, 

por exemplo, da prova atinente a eventual causa excludente de ilicitude ou a possível álibi. Em face de tais 

considerações, revela-se mais adequado dizer que a imputação funda o thema probandum, mas não 

necessariamente o delimita. 
88 TARUFFO, Studi sulla..., p. 39. Tal assunto, vale destacar, será aprofundado no item 2.1.2 infra. 
89 GOMES FILHO, Notas sobre a terminologia da prova (reflexos no processo penal brasileiro), in 

YARSHELL, Flávio Luiz; MORAES, Maurício Zanoide de (Coords.). Estudos em homenagem à professora 

Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: DPJ, 2005, p. 304.  
90 Isso porque, como observam Antonio Magalhães Gomes Filho e Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró 

(Prova e sucedâneos da prova no processo penal brasileiro, in Revista Brasileira de Ciências Criminais, Vol. 

65, março-abril, 2007, p. 177), a falta de clareza com que o vocábulo “prova” é utilizado no discurso jurídico 

configura causa de inúmeras confusões e desentendimentos, razão pela qual, em matéria probatória, deve-se 

prezar pela precisão e pelo rigor conceitual. Igualmente, Oreste Dominioni, Il corpo del diritto delle prove: 

disposizioni generale, in idem et. al., Procedura Penale, Torino: G. Giappichelli, 2010, p. 234. 
91 UBERTIS, Fatto e valore..., p. 306-7. Não se trata, é certo, da única forma de distinguir os diversos sentidos 

relacionados ao vocábulo “prova”. Com efeito, consoante a lição de Michele Taruffo (La prueba..., p. 439 e 
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De início, devem-se entender por elementos de prova os dados (enunciados)92 que, 

após introduzidos no processo, podem ser utilizados pelo juiz como fundamento de sua 

atividade inferencial destinada a confirmar ou negar enunciados fáticos93. São exemplos as 

declarações prestadas por uma testemunha e o conteúdo de um documento94. 

 

As fontes de prova, por sua vez, são as pessoas ou coisas, estranhas e independentes 

do processo ao qual podem, ou não, vir a ser incorporadas95, das quais podem ser extraídos 

os elementos de prova e que se classificam, no primeiro caso, como pessoais (como é o caso 

da testemunha) e, no segundo, como reais (hipótese do documento)96. 

 

Já os meios de prova representam as atividades por meio das quais os elementos de 

prova são extraídos das fontes de prova e introduzidos no processo97, permitindo, assim, 

verificar os enunciados que servem para a reconstrução dos fatos98. Trata-se de atividade 

                                                 
seguintes), são inúmeras as formas de responder à necessidade de compreender o complexo e diversificado 

fenômeno da prova por meio de conceitos que reflitam os diferentes significados atribuídos ao termo. Para a 

finalidade do presente estudo, porém, a tipologia que se revelará útil é aquela que, para o autor (ibid., p. 447-

8), refere-se aos distintos aspectos do fenômeno probatório. 
92 Como leciona Oreste Dominioni (op. cit., p. 234-5), os elementos de prova são, mais precisamente, 

enunciados: em casos de prova como a testemunhal, trata-se de um enunciado representativo que reproduz uma 

experiência histórica de um fato percebido pela fonte de prova, enquanto que, no que se refere à perícia, 

verifica-se um enunciado crítico decorrente da aplicação da competência específica do expert. 
93 GOMES FILHO, Notas sobre..., p. 307. Para Giulio Ubertis (Prove (in generale)..., p. 306-7), trata-se do 

mais importante momento da sequência probatória sob o ponto de vista de sua centralidade gnoseológica. Até 

porque, tratando-se de tudo aquilo que permite verificar os enunciados fáticos para a reconstrução dos fatos, 

os elementos de prova desempenham uma função cognitiva. É o que leciona Marina Gascón Abellán (Los 

hechos..., p. 77), ainda que sob denominação diversa. De fato, a esse mesmo fenômeno probatório que no texto 

se denominam “elementos de prova” a autora refere-se a “medios de prueba”, assim como também o faz 

Michele Taruffo (La prueba..., p. 448), que se refere, em italiano, a “mezzi di prova”, em espanhol, a “medios 

de prueba”, em alemão, a “Beweismittel” e, em inglês, “evidence”. 
94 Nesse sentido, Giulio Ubertis, Fatto e valore..., p. 103, e Antonio Magalhães Gomes Filho, Notas sobre..., 

p. 307.  
95 Santiago Sentis Melendo (La prueba..., p. 147 e 151) aduz que as fontes de prova caracterizam uma parte da 

realidade, anterior e estranha ao processo (de tal modo que existem independentemente de estar ou não no 

processo), que constitui matéria de percepção. 
96 UBERTIS, Fatto e valore..., p. 103. Consoante a lição de Paolo Tonini e Carlotta Conti (Il diritto..., p. 44), 

a conduta que configura um crime, como qualquer fato humano, deixa marcas, seja na memória das pessoas 

que o tenham percebido, seja nas coisas presentes no local onde ocorrido.  
97 Como leciona Antonio Magalhães Gomes Filho (Notas sobre..., p. 308), o ato de fixação dos elementos de 

prova no processo é denominado “produção”. Quando se fala em produção de prova, portanto, quer-se dizer a 

realização da atividade voltada a introduzir o elemento probatório no processo, ou seja, o meio de prova. Trata-

se do que em italiano se denomina “assunzione”, que, segundo Luigi Paolo Comoglio (Lessico delle prove e 

modello accusatorio, in Rivista di diritto processuale, n. 4, Ottobre-Dicembre, 1995, p. 1216), diz respeito à 

formação endoprocessual da prova requerida e admitida pelo julgador. 
98 Vale destacar que, segundo Santiago Sentis Melendo (La prueba..., p. 14), foi Francesco Carnelutti quem 

primeiro distinguiu, de forma concreta, os meios e as fontes de prova, sendo as primeiras as atividades 

destinadas a incorporar as últimas ao processo. 
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tipicamente endoprocessual, realizada em contraditório e diante do juiz99. É ao que se refere, 

por exemplo, quando se fala em prova testemunhal e documental100. 

 

Nesse ponto, aliás, cumpre realizar uma distinção entre provas constituendas e 

provas pré-constituídas. Enquanto as primeiras são aquelas que tomam forma no curso 

processual, as últimas caracterizam-se como entidades pré-existentes ao processo ou pelo 

menos ao seu ingresso neste101. No que atine às provas pré-constituídas, portanto, a sua 

produção102 consiste no aporte ao processo de uma fonte de prova que, antes mesmo de tal 

fixação, já disponibiliza a exata informação que pode constituir elemento de prova, ao passo 

que, relativamente às provas constituendas, seu ingresso no processo coincide com a própria 

construção do elemento de prova103. O ponto fulcral de tal distinção, portanto, parece residir 

no momento da disponibilização da informação a constituir o elemento de prova104. 

                                                 
99 GOMES FILHO, Notas sobre..., p. 309. No mesmo sentido, Delfino Siracusano e Fabrizio Siracusano, Le 

prove, in idem et. al., Diritto processuale penale, Milano: Giuffrè, 2011, p. 333. 
100 Nesse sentido, Giulio Ubertis, Fatto e valore..., p. 103-4, e Antonio Magalhães Gomes Filho, op. cit., p. 

309. Nesse passo, vale destacar que não se confundem o documento e a prova documental. Enquanto o primeiro 

caracteriza fonte de prova (e, portanto, existe independentemente do processo, conforme nota 91 supra), a 

segunda se refere à atividade de aporte no processo, ou seja, ao meio de prova. Entretanto, não se pode olvidar 

que os documentos (fontes de prova) também podem ser introduzidos no processo por meios de investigação 

de prova, como será explanado mais adiante no texto. Sobre a distinção entre documento e prova documental, 

leciona Aniello Nappi (La prova documentale e i limiti del contraddittorio, in Cassazione Penale, n. 3, Marzo, 

2002, p. 1186) que documento é qualquer objeto representativo e reprodutivo de fatos, pessoas ou coisas por 

meio da escrita, da fotografia, da cinematografia, da fonografia ou qualquer outro. Prova documental, por sua 

vez, é aquela que se pode extrair de um documento, quando o fato objeto de representação ou reprodução 

documental é controvertido ou se revele útil a fornecer conhecimento necessário para resolver uma 

controvérsia. 
101 CHIAVARIO, Mario. Diritto processuale penale: profili istituzionali, Torino: UTET Giuridica, 2007, p. 

300. Em breves linhas, Franco Cordero (Il procedimento..., p. 55) assevera que “a prove che preesistono nella 

realtà processuale, si contrappongono quelle formate nel processo”. 
102 É de se destacar que, conforme leciona Santiago Sentis Melendo (La prueba..., p. 165), tal classificação não 

diz respeito às fontes ou aos meios de prova. Isso porque, como fontes, todas as provas são pré-constituídas, 

pré-existentes ao processo, ao passo que, como meios, todas são constituendas. Basta pensar no documento e 

na testemunha. Entretanto, malgrado o autor argentino repute inútil tal classificação, cumpre ressaltar que a 

diferenciação terminológica encontra sua razão de ser ao discriminar figuras que implicam distintas 

modalidades de produção. É o que leciona Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, Processo penal, São Paulo: 

RT, 2015, p. 388. Aliás, vale destacar que, na língua italiana, são inclusive utilizados dois termos distintos para 

se referir ao ingresso da prova no processo, a depender de se tratar de provas pré-constituídas ou constituendas. 

Com efeito, Luigi Paolo Comoglio (Lessico delle prove..., p. 1216) leciona que “acquisizione” indica a 

apreensão material ou o acautelamento para o processo das provas pré-constituídas, de natureza real ou 

documental, formadas extrajudicialmente ou em outro processo. Já a expressão “assunzione” diz respeito à 

formação endoprocessual das provas constituendas, que são requeridas e admitidas. 
103 UBERTIS, Prove (in generale)..., p. 317-8.  
104 Pense-se nos casos de prova documental e prova testemunhal, típicos exemplos de prova pré-constituída e 

prova constituenda, respectivamente. Na primeira hipótese, a informação por ela veiculada já antes de sua 

produção processual é rigorosamente a mesma que constituirá o elemento de prova se for aportada ao processo. 

Por outro lado, muito embora uma testemunha, como fonte de prova, também já contenha a informação que 

será exposta em juízo quando de sua inquirição, é somente a sua exposição ao julgador e às partes, da forma 

como ela se der na ocasião, que definirá exatamente o elemento de prova. 
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Por outro lado, não se pode olvidar ainda dos chamados meios de investigação de 

prova105, denominação atribuída às atividades prevalentemente empregadas na fase 

investigativa106 a fim de obter coisas materiais, vestígios ou mesmo declarações107. Por se 

destinarem essencialmente ao descobrimento e recolhimento de fontes de prova108, não 

desempenham função diretamente cognitiva, mas somente instrumental109. Ainda, são 

                                                 
105 Sobre a nomenclatura desse componente da sequência probatória no vernáculo, Marcio Geraldo Britto 

Arantes Filho (A interceptação de comunicação entre pessoas presentes, Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, p. 

29, nota 58) pontua não haver unanimidade na doutrina nacional, que se refere a “meios de investigação de 

prova”, “meios de pesquisa de prova”, “meios de obtenção de prova” e “meios de busca de prova”. Diante de 

tal indefinição, reputa o autor ser mais adequada a expressão “termos de investigação de prova”, pois, ao 

contrário da utilização de “meios de obtenção de prova”, não sugere o êxito positivo do instrumento, como se 

necessariamente implicasse a descoberta de uma fonte de prova relacionada a um fato ilícito penal. Em atenção 

ao alerta do autor, a denominação “meios de investigação de prova” será a privilegiada no presente estudo.  
106 Conforme o magistério de Oreste Dominioni (Il corpo del diritto delle prove..., p. 235), os meios de 

investigação de prova possuem como sede primária de utilização prática a investigação, o que, todavia, não 

impede o seu emprego na fase processual. Por sua vez, Carlo Taormina (Il regime della prova nel processo 

penale, Torino: G. Giappichelli, 2007, p. 193) destaca a “absoluta excepcionalidade” de utilização dos meios 

de investigação no processo, bem como a “quase exclusividade” da fase investigativa para o seu emprego. Com 

semelhante entendimento, referindo-se à utilização dos meios de investigação da prova no curso do processo 

apenas em limitados casos, Delfino Siracusano, Prova: III) Nel nuovo codice di procedura penale, in 

Enciclopedia Giuridica, Roma: Treccani, 2010, p. 2003. Por essa razão, os meios de investigação de prova 

servem, no mais das vezes, ao Ministério Público ou à polícia judiciária. É o que lecionam Luigi Paolo 

Comoglio, Lessico delle prove..., p. 1206-7, e Antonio Magalhães Gomes Filho, Notas sobre..., p. 309. 
107 De acordo com Gilberto Lozzi (Lineamenti di procedura penale, Torino: G. Giappichelli, 2015, p. 109), 

trata-se de distinção introduzida pelo Código de Processo Penal italiano de 1988. E a respeito dos meios de 

investigação de prova, é o que se dispõe na “Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice 

di procedura penale”, espécie de exposição de motivos do Código de Processo Penal italiano de 1988, 

disponível no sítio eletrônico do Diário Oficial da República Italiana (“Gazzetta Ufficiale della Republica 

Italiana”) em http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1988/10/24/088A4237/sg, último acesso em 22/10/16: “i 

mezzi di ricerca della prova non sono di per se' fonte di convincimento, ma rendono possibile acquisire  cose 

materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria”. Não se pode deixar de destacar, porém, a crítica 

de Giulio Ubertis à distinção entre meios de prova e meios de investigação de prova. Consoante o autor (Prove 

(in generale)..., p. 306), com efeito, tal diferenciação seria contrária à exigência de evitar o emprego de 

conceitos supérfluos ou mesmo obscuros. Para maiores considerações a respeito do referido posicionamento, 

vide idem, Fatto e valore..., p. 104-5, nota 58. 
108 Como leciona Antonio Scarance Fernandes (Prova e sucedâneos da prova no processo penal, in Revista 

Brasileira de Ciências Criminais, n. 66, maio-junho, 2007, p. 227-8), “os meios de investigação ou meios de 

obtenção da prova servem para descobrir e recolher uma fonte de prova, que será introduzida no processo 

mediante um meio de prova”. Igualmente, é o que pugna Renato Stanziola Vieira, “Agente infiltrado” – estudo 

comparativo dos sistemas processuais penais português e brasileiro (ou a imprescindibilidade da tipicidade 

processual como requisito da admissibilidade dos meios de pesquisa em processo penal), in Revista Brasileira 

de Ciências Criminais, n. 87, nov.-dez., 2010, p. 193-5. Em sentido diverso, porém, Antonio Laronga (Le prove 

atipiche nel processo penale, Milano: CEDAM, 2002, p. 29) aduz que os meios de investigação de prova 

também redundam na obtenção de elementos de prova, dando como exemplo as comunicações telefônicas 

interceptadas.  
109 É o que leciona Luigi Paolo Comoglio (Prove ed accertamento..., p. 122), acrescentando em estudo posterior 

(idem, Lessico delle prove..., p. 1207) que a função instrumentalmente aquisitiva dos meios de investigação de 

prova visa assegurar coisas, vestígios ou declarações dos quais se podem extrair elementos de prova a serem 

utilizados pelo julgador em sua decisão. Ou seja, não são, por si sós, fontes de conhecimento, diferentemente 

dos meios de prova, que são idôneos e suficientes para fundar o convencimento do juiz. No mesmo trilho, 

Carlo Taormina (Il regime dela prova..., p. 191) destaca a “mera instrumentalidade aquisitiva” dos meios de 

investigação de prova em relação à formação do dado probante.  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1988/10/24/088A4237/sg
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realizados extraprocessualmente110 e, em regra, amparam-se na surpresa, sem conhecimento 

prévio da defesa111. É o caso da busca e apreensão e da interceptação telefônica112.  

 

Finalmente, por resultado de prova deve-se entender a proposição que o julgador 

atinge a partir dos elementos de prova113 e que vem a ser utilizada a fim de estabelecer, por 

meio de um procedimento intelectivo114, se um enunciado fático é verdadeiro ou não115. Em 

síntese, trata-se da conclusão do julgador, formada com base nos elementos de prova, sobre 

a veridicidade dos enunciados fáticos apreciados no processo116. 

 

1.4. Direito à prova 

 

Uma vez esclarecida que a função da prova é fornecer elementos de conhecimento 

para fundar o juízo de fato e que a sua importância para o processo decorre da sua condição 

                                                 
110 Como esclarece Sergio Marotta (Prova (mezzi di e mezzi di ricerca della), in Digesto delle Discipline 

Penalistiche, Vol. X, Torino: UTET, 2006, p. 348), o objeto dos meios de investigação de prova (coisas, 

vestígios e declarações) é pré-constituído em relação ao processo. Nesse contexto, elucida Mario Chiavario 

(Diritto processuale..., p. 300) que, embora a distinção entre meios de prova e meios de investigação de prova 

não coincida com a classificação de provas constituendas e provas pré-constituídas, ambas se entrelaçam: são 

as provas pré-constituídas que os meios de investigação de prova visam tornar acessíveis ao contraditório e à 

valoração judicial (nada obstante as provas pré-constituídas possam ser levadas ao processo por outros canais 

que não os meios de investigação de prova). 
111 TONINI e CONTI, Il diritto..., p. 413. A despeito de sua posição crítica à classificação em questão 

(conforme nota 102 supra), vale notar que Giulio Ubertis (Fatto e valore..., p. 104, nota 58) reputa ser a 

surpresa a única característica que justificaria uma distinção entre meios de prova e meios de investigação de 

prova. 
112 De acordo com Antonio Scarance Fernandes (op. cit., p. 209), os meios de investigação da prova podem ser 

divididos em quatro grupos, quais sejam: “a) os exames, as vistorias, as revistas; b) as buscas, apreensões, os 

sequestros; c) as interceptações, as escutas, as quebras de sigilo; d) as ações encobertas, a infiltração policial”. 
113 Não se pode deixar de destacar, porém, que também servem de base para se atingir o resultado probatório 

os chamados fatos notórios, que não são introduzidos no processo por meios de prova, a partir de fontes de 

prova, e não caracterizam propriamente elementos de prova, portanto. É o que leciona Giulio Ubertis, Fatto e 

valore..., p. 105, nota 59, e p. 103, nota 56. 
114 UBERTIS, Fatto e valore..., p. 105. No mesmo passo, Michele Taruffo (La prueba..., p. 450) leciona que 

entre o elemento de prova e o resultado de prova há uma relação de natureza lógica e gnoseológica caracterizada 

por uma ou várias inferências em que o primeiro serve como premissa de aceitação de uma assertiva fática. 
115 Conforme detalha Giulio Ubertis (Fatto e valore..., p. 105-7), o resultado probatório é a conclusão a que 

chega o julgador a partir do elemento de prova e consiste em uma proposição que, no momento decisório, é 

utilizado para realizar o controle sobre o objeto da prova. Assim, realizando-se o confronto entre os dois 

enunciados, o resultado da prova e o objeto da prova, o segundo somente será considerado provado caso ambos 

coincidam.  
116 GOMES FILHO, Notas sobre..., p. 308. Em idêntico trilho, Paolo Tonini e Carlotta Conti (Il diritto..., p. 

45) sumarizam que, enquanto o elemento de prova é a informação, extraída da fonte de prova, entendida como 

dado bruto, quando ainda não valorada pelo julgador, o resultado probatório é o elemento de prova após a 

avaliação judicial, realizada com base em critérios de credibilidade e confiabilidade (“credibilità” e 

“attendibilità”). E sobre os dois conceitos em questão, aliás, Michele Taruffo (La prueba..., p. 448) destaca que 

na língua inglesa há dois termos específicos que identificam os elementos e o resultado de prova, quais sejam, 

“evidence” e “proof”, respectivamente. 
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para a justiça das decisões, bem ainda qual é o seu o objeto e a terminologia a ser utilizada 

para identificar as diferentes manifestações do fenômeno probatório, há de se analisar a 

garantia normativa desse instrumento, o direito à prova. 

 

1.4.1. Normatização do direito à prova 

 

Enquanto nos países de tradição da common law o reconhecimento da prova como 

objeto de um direito se verificou de forma natural117, nos ordenamentos pertencentes ao 

sistema da civil law o direito à prova somente se disseminou após a Segunda Guerra Mundial, 

quando foram consagradas garantias processuais em normas internacionais sobre direitos 

humanos e em diplomas constitucionais de determinados países118. 

 

 No plano internacional, destacam-se os dispositivos previstos na Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem, de 4 de novembro de 1950119, e no Pacto Internacional 

                                                 
117 Leciona Ada Pellegrini Grinover (Competência. Ne bis in idem. Cerceamento de prova de defesa. Da 

motivação e seus vícios, in O processo: III série: estudos e pareceres de processo penal, Brasília: Gazeta 

Jurídica, 2013, p. 306) que, em tais países, o direito à prova “é conatural ao estilo competitivo do processo, 

dominado pela iniciativa probatória das partes”. Mas em que pese a maior naturalidade com que foi 

reconhecido naqueles países quando comparado aos sistemas europeus continentais, Flávio Luiz Yarshell 

(Antecipação da prova sem o requisito da urgência e direito autônomo à prova, São Paulo: Malheiros, 2009, 

p. 208) pontua que isso não afasta o caráter universal do direito à prova. No mesmo sentido, Ada Pellegrini 

Grinover (Novas tendências do direito processual de acordo com a Constituição de 1988, Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 1990, p. 19) assevera que o direito à prova é reconhecido doutrinária e 

jurisprudencialmente em todos os ordenamentos de forma indistinta. Ainda, Michele Taruffo, L’istruzione 

probatoria, in TARUFFO, Michele (Org.). La prova nel processo civile, Milano: Giuffrè, 2012, p. 84. 
118 GOMES FILHO, Direito à prova no processo penal, São Paulo: RT, 1997, p. 63. No mesmo sentido, 

Michele Taruffo, L’istruzione probatoria..., p. 83; Giulio Ubertis, Diritto alla prova nel processo penale e 

corte europea dei diritti dell’uomo, in Rivista di Diritto Processuale, 1994, n. 49, p. 489. Como razões que 

levaram a esse reconhecimento relativamente recente, Giuliano Vassali (Il diritto alla prova nel processo 

penale, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1968, p. 6-7) aponta a vigência do sistema inquisitório, 

que atribuía uma posição de proeminência ao juiz na consecução das provas, em detrimento das partes, bem 

como o tratamento doutrinário do assunto sob o ponto de vista do ônus probatório, enfatizando, assim, as 

consequências a serem atribuídas às partes no mal desempenho da sua atividade instrutória.  
119 Em sua tradução oficial para o português, disponível no sítio eletrônico oficial da Corte Europeia de Direitos 

Humanos (www.echr.coe.int, acesso em 25/04/15), o artigo 6o é intitulado “Direito a um processo equitativo” 

e seu parágrafo 3o trata dos direitos mínimos do acusado, entre os quais a alínea “d” prevê o de “interrogar ou 

fazer interrogar as testemunhas de acusação e obter a convocação e o interrogatório das testemunhas de defesa 

nas mesmas condições que as testemunhas de acusação”. De tal previsão, leciona Mario Chiavario (Art. 6 – 

Diritto ad un processo équo, in BARTOLE, Sergio; CONFORTI, Benedetto; RAIMONDI, Guido (Org.). 

Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova: 

CEDAM, 2001, p. 238), extrai-se não apenas o quanto previsto em sua literalidade, mas a forma de gestão de 

todo material probatório. No mesmo sentido, Gulio Ubertis, Principi di procedura penale europea: le regole 

del giusto processo, Milano: Raffaello Cortina, 2009, p. 71-2. Ainda, para Vittorio Denti (Armonizzazione e 

diritto alla prova, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, n. 3, 1994, p. 673), o direito à prova 

também representa manifestação do direito à tutela jurisdicional, prevista no mesmo artigo da Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem. 

 

http://www.echr.coe.int/
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sobre Direitos Civis e Políticos, adotado em 16 de dezembro de 1966120-121. Já no âmbito 

interno de cada país, a previsão do direito à prova se deu concomitantemente à prescrição de 

outros princípios do processo penal em Constituições de países da Europa continental122, 

entre as quais se destacam a portuguesa123, a espanhola124 e a italiana125. 

 

 No que se refere ao Brasil, desde o Código de Processo Criminal de 1832 já é possível 

identificar a atribuição de direitos probatórios às partes126, o que foi mantido em linhas gerais 

pelos códigos estaduais posteriores e, igualmente, pelo Código de Processo Penal de 1941127. 

                                                 
120 Ratificado pelo Brasil e promulgado por meio do Decreto n. 592, de 6 de julho de 1992, o diploma em 

questão prevê, em seu artigo 14, que “3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualmente 

(sic), a, pelo menos, as seguintes garantias: (...) e) De interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação 

e obter o comparecimento e o interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas condições de que dispõem 

as de acusação”. 
121 Malgrado os dispositivos dos diplomas de direito internacional em comento se refiram de forma expressa 

apenas à prova testemunhal, leciona Giulio Ubertis (Diritto alla prova..., p. 489-490) que a garantia se estende 

a todos os meios de provas e, não por outro motivo, a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos 

deles extrai um verdadeiro direito à prova, entendido como aspecto essencial da noção de justo processo. 
122 Nesse sentido, é o que lecionam Kathia Martin-Chenut e Fabia de Melo e Silva, La constitutionnalisation/ 

conventionnalisation du droit de la preuve, in GIUDICELLI-DELAGE, Les transformations de 

l’administration de la preuve pénale, Paris: Société de Législation Comparée, p. 36-46. Quanto à Inglaterra, as 

autoras (ibid., p. 37) esclarecem que, apesar de não se verificar esse movimento de constitucionalização, 

princípios em matéria de processo penal foram normativamente reconhecidos bastante anteriormente, citando 

como exemplos a Petition of Rights, de 1628, e o Habeas Corpus Act, de 1679. De mais a mais, Fernanda 

Regina Vilares (A prova penal no direito inglês, in FERNANDES, Antonio Scarance; ALMEIDA, José Raul 

Gavião de; MORAES, Maurício Zanoide de (Coords.). Provas no processo penal: estudo comparado, São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 362-3) aponta que, com a edição do Human Rights Act, em 1998, incorporou-se a 

Convenção Europeia de Direitos do Homem ao direito inglês, adotando-se expressamente os princípios do 

processo penal previstos no diploma convencional na Inglaterra, o que inclui o direito à prova.  
123 A Constituição da República Portuguesa, de 1974, prevê em seu artigo 32 as “Garantias de processo 

criminal”, entre as quais se destacam, em matéria de prova, os seguintes dispositivos: “1. O processo criminal 

assegura todas as garantias de defesa, incluindo o recurso”, “5. O processo criminal tem estrutura acusatória, 

estando a audiência de julgamento e os actos instrutórios que a lei determinar subordinados ao princípio do 

contraditório” e “8. São nulas todas as provas obtidas mediante tortura, coacção, ofensa da integridade física 

ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas 

telecomunicações”. 
124 A Constituição espanhola de 1978, em seu artigo 24, parágrafo 2º, reconhece a todas as pessoas, entre outras 

garantias processuais, o direito de “utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa”. 
125 Apesar de já prever garantias processuais desde sua promulgação em 1947, foi somente no ano de 1999 que 

se introduziu no texto da Constituição da República Italiana menção expressa a direitos probatórios, por meio 

de emenda constitucional que introduziu cinco novos comme ao artigo 111, entre os quais se atribui ao acusado 

no processo penal “la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono 

dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse 

condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore”. 
126 Nesse sentido, assevera Antonio Magalhães Gomes Filho (Direito à prova..., p. 77) que já em suas origens 

o sistema processual brasileiro foi escrupuloso em relação às partes, especialmente no que toca à iniciativa 

para propor a produção de provas, bem como à sua participação contraditória no momento da produção. Sobre 

o referido diploma, José Frederico Marques (Elementos de direito processual penal, vol. I, Campinas: 

Millennium, 2009, p. 77) leciona que ele possuía um perfil liberal e sintetizava os anseios humanitários e 

liberais que inspiraram um período de reação às leis opressoras da Corte portuguesa.  
127 GOMES FILHO, Direito à prova..., p. 77-8. Ainda, José Frederico Marques (Prova Penal, in Estudos de 

Direito Processual Penal, Campinas: Millennium, 2001, p. 219) afirma que o Código de 1941 nada inovou de 
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Por outro lado, denota-se que todas as Constituições republicanas consagraram o direito à 

defesa128, do qual já se poderia extrair ao direito à prova129. 

 

 Mas foi somente em 1988, com a promulgação da Constituição Federal atualmente 

vigente, que se passou a reputar como normativamente consagrado o direito à prova no Brasil 

em definitivo. E isso não apenas em razão da riqueza na previsão de garantias processuais130, 

entre as quais não se inclui expressamente o direito à prova, mas, principalmente, pela 

recepção em nosso próprio ordenamento daquelas previstas em diplomas internacionais131.  

 

1.4.2. Fundamento jurídico do direito à prova 

 

Tendo em vista a ausência de reconhecimento expresso do direito à prova no 

ordenamento brasileiro, o seu fundamento jurídico específico é controverso. Nesse contexto, 

há quem o trate como manifestação dos direitos de ação e de defesa132, como reflexo do 

                                                 
substancial em matéria probatória, corroborando que os diplomas anteriores tratavam do direito à prova de 

forma semelhante. 
128 GRINOVER, A garantia constitucional do direito de ação e sua relevância no processo civil, São Paulo: 

RT, 1973, p. 128. Detalhando os dispositivos de cada um dos diplomas constitucionais, vide Ada Pellegrini 

Grinover, Novas tendências do direito processual..., nota n. 63, p. 14. 
129 GOMES FILHO, Direito à prova..., p. 80. É de se ressalvar, porém, que o direito à prova nunca foi sido 

expressamente reconhecido, o que se verifica até os dias atuais. 
130 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo: RT, 2010, p. 20. No mesmo 

sentido, Rogério Lauria Tucci e José Rogério Cruz e Tucci (Constituição de 1988 e processo: regramentos e 

garantias constitucionais, São Paulo: Saraiva, 1989, p. 6) ressaltam a abrangência e a complexidade do sistema 

de direitos e garantias do novo texto constitucional. Ainda, Ada Pellegrini Grinover (Novas tendências do 

direito processual..., p. 111) afirma que a previsão de direitos e garantias individuais e coletivos, entre as quais 

se identificam as de natureza processual, é um dos pontos altos da Constituição de 1988. Por fim, Gustavo 

Henrique Righi Ivahy Badaró (Processo penal..., p. 33) aduz que a Constituição atualmente vigente foi pródiga 

ao estabelecer princípios do processo penal. 
131 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro, São Paulo: RT, 

2011. E mesmo antes da inclusão do § 3º ao artigo 5º da Constituição Federal, por meio da Emenda 

Constitucional n. 45, de 2004 (o qual assegura o status constitucional aos tratados e convenções internacionais 

sobre direitos humanos que forem aprovados, em dois turnos, por três quintos dos membros de cada Casa do 

Congresso), Antonio Magalhães Gomes Filho (Direito à prova..., p. 82) afirmava que “a consagração 

definitiva, expressa e clara do direito à prova” viera com a incorporação ao nosso ordenamento das garantias 

previstas no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, bem como na Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos. Relativamente a este diploma convencional, aliás, Nereu José Giacomolli (O devido 

processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica, São Paulo: 

Atlas, 2015, p. 171) aduz que o direito à prova pode ser extraído de seu artigo 8.2, alínea “f”, que outorga à 

defesa o direito de “inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento, como 

testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos”. 
132 Antes mesmo da promulgação da atual Constituição Federal, Ada Pellegrini Grinover (As garantias..., p. 

75-8) já asseverava que, do direito constitucional de ação, assim como do de defesa, decorreriam outras 

garantias implícitas que operariam no curso do procedimento processual destinadas a tutelar a sua efetividade, 

afastando, assim, a sua caracterização como um mero direito abstrato à prestação jurisdicional, reduzido à mera 

instauração do processo. Dessarte, tais direitos representariam antes uma garantia à tutela qualificada, que 
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contraditório133 ou como decorrência do devido processo legal134. Ainda, também se afirma 

que direito à prova possuiria o mesmo fundamento dos direitos de ação e de defesa, a saber, 

o direito de ser ouvido em juízo, mas com eles não se confundiria e nem representaria mero 

desdobramento. Sua natureza, dessa forma, seria autônoma àqueles direitos135. 

 

Mas a despeito de tal divergência, o fato é que não se nega a existência de um 

                                                 
inclui todos os meios para obter o pronunciamento do juiz sobre a razão do pedido. Desse posicionamento da 

autora, conquanto não o mencione expressamente, já se permite extrair o direito à prova. Mesmo após 1988, a 

autora manteve seu posicionamento. Para tanto, ver idem, Novas tendências do direito processual..., p. 19. No 

mesmo sentido, Antonio Scarance Fernandes, Processo penal..., p. 72. Acentuando a importância do direito à 

prova para o exercício do direito de defesa, ainda que sem fazer menção ao direito de ação, Rogério Lauria 

Tucci, Direitos e garantias..., p. 172-181. Da mesma forma, na doutrina estrangeira, Giuliano Vassali (Il 

diritto..., p. 12 e 56) assevera que o direito à prova, para o réu, nada mais é que um aspecto do direito à defesa, 

que implica o direito de defender-se provando. Para o Ministério Público, por sua vez, acrescenta o autor (ibid., 

p. 11) tratar-se de decorrência do direito de exercer a ação penal. Luigi Paolo Comoglio (La garanzia 

costituzionale dell’azione ed il processo civile, Padova: CEDAM, 1970, p. 148) aduz que um dos aspectos 

essenciais do poder de agir em juízo para a tutela dos próprios direitos é o poder de provar os fatos constitutivos 

e, em outro trecho (ibid., p. 302), refere-se da mesma forma em relação ao direito de defesa. Em semelhante 

sentido, Michele Taruffo, Il diritto alla prova nel processo civile, in Rivista di Diritto Processuale, n. 1, 

Gennaio-Marzo, 1984, p. 77. Tratando do direito à prova como núcleo essencial dos direitos de ação e defesa 

a partir do pronunciamento da Corte Constitucional italiana na sentença n. 248, de 1974 (que declarou a 

inconstitucionalidade do artigo 247, do Código de Processo Civil, uma vez que a proibição por este determinada 

de que determinadas pessoas com vínculos familiares não poderiam servir como testemunha iria de encontro 

ao direito à prova das partes), vide Gerhard Walter, Il diritto alla prova in Svizzera, in Rivista Trimestrale di 

Diritto e Procedura Penale, n. 4, Dicembre, 1991, p. 1187 e seguintes; Andrea Proto Pisani, Chiose sul diritto 

alla prova nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Revista de Processo, n. 176, outubro, 2009, p. 

94 e seguintes; e Giovanni Verde, La prova nel processo civile (profili di teoria generale), in Rivista di Diritto 

Processuale, n. 1, Gennaio-Marzo, 1998, p. 18-9. 
133 Para José Roberto dos Santos Bedaque (Garantia da amplitude de produção probatória, in CRUZ E TUCCI, 

José Rogério (Coord.). Garantias constitucionais do processo civil: homenagem aos 10 anos da Constituição 

Federal de 1988, São Paulo: RT, 1999, p. 168), o direito à prova decorre do princípio do contraditório e do 

direito de defesa, os quais seriam inerentes ao devido processo legal e expressariam a necessidade de se garantir 

a mais ampla participação para o convencimento judicial. É esse, note-se, o mesmo entendimento de Vicente 

Greco Filho (Tutela constitucional das liberdades, São Paulo: Saraiva, 1989, p. 110-111), quem especifica 

apenas que o contraditório seria o instrumento da ampla defesa, mas também se manifestaria na produção 

probatória. Por outro lado, José Carlos Barbosa Moreira (A garantia do contraditório na atividade de instrução, 

in Temas de direito processual (terceira série), São Paulo: Saraiva, 1984, p. 67) extrai a oportunidade de ambas 

as partes pleitearem a produção da prova da garantia do contraditório, mas é importante observar que assim o 

fazia sob a luz da Constituição de 1967, com a redação da Emenda Constitucional n. 1 de 1969, a qual em seu 

texto trazia a previsão de que “a instrução criminal será contraditória”. 
134 Malgrado Eduardo Cambi (Direito constitucional à prova no processo civil, São Paulo: RT, 2001, p. 112-

113) reconheça que o direito à prova seria uma manifestação essencial das garantias constitucionais de ação e 

de defesa, também o trata (ibid., p. 136) como um aspecto fundamental do contraditório. Nada obstante, de 

outro estudo do autor (O direito à prova no processo civil, in Revista da Faculdade de Direito da UFPR, v. 34, 

2000, p. 150), extrai-se o que parece ser a sua conclusão, qual seja, a de que o fundamento do direito à prova, 

em uma perspectiva interna, seria o devido processo legal, garantia de conteúdo ampliado e que, segundo seu 

entendimento, abrangeria as demais (inclusive os direitos de ação, defesa e contraditório), bem como a noção 

de direito ao justo processo, enquanto que, em uma perspectiva externa, o direito à prova seria reconhecido a 

partir da Convenção Americana de Direitos Humanos e do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. 
135 É o posicionamento de Antonio Magalhães Gomes Filho, Direito à prova..., p. 84. 
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verdadeiro direito à prova136 com status constitucional no Brasil137. Dessarte, a adoção de 

um ou outro posicionamento não repercute sobre o objeto do presente trabalho, desde que se 

assuma a natureza constitucional do direito à prova em nosso ordenamento138. 

 

1.4.3. Titularidade do direito à prova 

 

Tratando-se de um direito subjetivo139, isto é, aquele cujo exercício depende apenas 

da vontade de seus titulares140, imperioso definir a quem é conferida tal posição141. A 

titularidade do direito à prova se atribui às partes (no processo penal, tanto o imputado, como 

                                                 
136 A despeito da consagração da expressão direito à prova na doutrina nacional, não se pode olvidar da 

diferenciação realizada por Luiz Flávio Yarshell, Antecipação da prova..., p. 232-4. Na referida obra, fruto de 

sua tese de livre docência apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o autor diferencia 

“direito à prova” do “direito de provar”. Enquanto o primeiro diz respeito ao direito de busca e obtenção de 

provas, por meio da atividade jurisdicional, destinado ao convencimento das partes sobre suas chances em 

juízo em eventual processo futuro, desvinculado da declaração de um direito pelo juiz ou de situações de 

urgência, o segundo relaciona-se ao emprego de todos os meios disponíveis para demonstrar a verdade dos 

fatos que fundam uma pretensão ou resistência no contexto de um processo que visa à declaração de um direito 

e voltado ao convencimento do julgador. Daí se falar, apenas no primeiro caso, em um direito autônomo, uma 

vez que, em relação ao direito de provar, tratar-se-ia de um desdobramento dos direitos de ação e de defesa. 
137 Para Eduardo Cambi (Direito constitucional..., p. 164-9), o direito à prova configura um direito fundamental 

implícito de natureza processual. Por essa razão é que o autor (ibid., p. 173) conclui que o direito à prova 

somente pode ser impedido ou restringido por leis processuais quando visem tutelar interesses ou valores 

considerados mais relevantes no caso concreto. Mais importante, porém, é que tal reconhecimento já foi 

realizado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 96.905/RJ, Rel. Ministro Celso de Mello, 

Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe 01/08/2011. Em tal julgado, vale destacar, são mencionadas as 

posições doutrinárias previamente destacadas para, então, concluir-se pela natureza constitucional do direito à 

prova como decorrência do due process of law. Nesse sentido, pugna-se que “o direito à prova qualifica-se 

como prerrogativa jurídica de índole constitucional, intimamente vinculado ao direito do interessado de exigir, 

por parte do Estado, a estrita observância da fórmula inerente ao ‘due process of law’. Os juízes e Tribunais 

têm o dever de assegurar, ao réu, o exercício pleno do direito de defesa, que compreende, dentre outros poderes 

processuais, a faculdade de produzir e de requerer a produção de provas, que somente poderão ser recusadas, 

mediante decisão judicial fundamentada, se e quando ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”. 
138 Nesse ponto, não se pode deixar de trazer algumas palavras sobre a distinção entre direitos e garantias. Para 

José Afonso da Silva (Curso de direito constitucional positivo, São Paulo: Malheiros, 1999, p. 189-90), a 

Constituição Federal de 1988 “não consigna regra que aparte as duas categorias, nem sequer adota terminologia 

precisa a respeito das garantias”, o que explica a ausência de pacificidade na doutrina sobre tal classificação. 

E como leciona Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró (Juiz natural no processo penal, São Paulo: RT, 2014, 

p. 100), a categorização depende do critério eleito como elemento diferenciador. Dessarte, conforme o 

magistério de Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco (Curso de 

direito constitucional, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 258), a distinção entre uma e outra categoria “não apresenta 

maior importância prática, uma vez que a nossa ordem constitucional confere tratamento unívoco aos direitos 

e garantias fundamentais”. Diante de tal quadro, não havendo razões para se utilizar de tal categorização para 

os fins do presente trabalho, somada à segurança de não se dispensar o tratamento indevido à matéria, as 

expressões garantia e direito, em relação à prova, serão tratadas indistintamente. 
139 VASSALI, Il diritto..., p. 9 e seguintes. 
140 PICÓ I JUNOY, Joan. El derecho a la prueba en el proceso civil, Barcelona: J. M. Bosch Editor, 1996, pag. 

20. 
141 Opta-se aqui por tratar dos legitimados ao direito à prova antes de seu conteúdo por razões de coesão do 

texto, pois esta última definição leva, como se verá, ao tratamento do direito à admissão da prova logo na 

sequência. 
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o Ministério Público ou o querelante)142 e a possíveis intervenientes143. No ordenamento 

brasileiro, porém, à única modalidade de intervenção de terceiros prevista por lei, a 

assistência, não se dispensa o direito à prova de forma plena, mas expressamente limitada144.  

 

Por outro lado, o sujeito passivo é sempre o Estado-jurisdição145. Aliás, mesmo nos 

casos em que se admita a intervenção probatória do julgador146, não há que se falar no 

exercício do direito à prova147, senão em um “poder-dever” ou “dever-poder” decorrente da 

própria função jurisdicional148. Por essa razão, o julgador jamais há de ser considerado como 

titular do direito à prova, o qual se restringe aos sujeitos parciais. 

                                                 
142 GOMES FILHO, Direito à prova..., p. 83. 
143 Como leciona Giulio Ubertis (Sistema di procedura..., p. 163), em sua dimensão subjetiva o direito à prova 

concerne não apenas ao acusado e ao Ministério Público, mas também a todos os outros sujeitos intervenientes. 

Na mesma linha, Agostino De Caro, Ammissione e formazione..., p. 366. Nesse contexto, não se pode olvidar 

ainda a tendência universal de aceitação da participação da vítima no processo penal. Sobre o momento atual 

de redescoberta do papel da vítima, o qual sucedeu períodos históricos sucessivos de protagonismo e, depois, 

de neutralização, vide Roger de Melo Rodrigues, A vítima e o processo penal brasileiro: novas perspectivas, 

Dissertação de Mestrado, Orientador Professor Titular Antonio Scarance Fernandes, Faculdade de Direito da 

USP, 2012, p. 17 a 35. E conforme leciona Antonio Scarance Fernandes (O papel da vítima no processo 

criminal, São Paulo: Malheiros, 1995, p. 121), a vítima pode assumir a figura de auxiliar da acusação 

(assistente), de litisconsorte do Ministério Público ou de parte civil, limitada aos interesses de reparação dos 

danos. Nesse passo, não se pode olvidar que a vítima é sujeito de direitos processuais e, inclusive, pode 

titularizar o direito à prova. 
144 É o que prevê o artigo 271, do Código de Processo Penal: “Ao assistente será permitido propor meios de 

provas, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar 

os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598”. Do 

texto legal, denota-se a atribuição ao assistente apenas do direito à proposição (requerimento) de provas e de 

participação na produção da prova testemunhal. Nada obstante, a jurisprudência pátria reconhece direitos de 

natureza probatória não previstos em lei para o assistente, entre os quais se destaca a possibilidade de arrolar 

testemunhas. Nesse sentido, por todos, vide HC 102.082/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Quinta Turma, julgado em 27/05/2008, DJe 17/11/2008, do Superior Tribunal de Justiça, e HC 82623, Rel.  

Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, julgado em 11/02/2003, DJ 04/04/2003, do Supremo Tribunal 

Federal.  
145 Antonio Magalhães Gomes Filho (Direito à prova..., p. 85) leciona que “o direito subjetivo à prova é 

também um direito público ou cívico, na medida em que tem como sujeito passivo o Estado, representado pela 

figura do órgão jurisdicional, o qual está obrigado a tornar efetivas as postulações das partes em relação às 

atividades probatórias, desde que, evidentemente, legítimas”. Por outro lado, justamente em razão da sujeição 

do Estado, há quem assevere mais adequado se falar em poder em vez de direito subjetivo. Para maiores 

considerações a respeito, vide Flávio Luiz Yarshell, Antecipação da prova..., p. 325-7. 
146 Embora a iniciativa instrutória do juiz no processo penal não seja incontroversa, vale destacar que a 

aceitação da iniciativa instrutória do juiz em nada conflita com o direito à prova das partes. Com efeito, 

consoante esclarece Michele Taruffo (Il diritto alla prova..., p. 90-91), o direito à prova das partes não implica 

o seu monopólio exclusivo sobre as provas e, por isso, não implica a exclusão de autônomos poderes 

probatórios do julgador. Nada obstante, acrescenta o autor (Modelli di prova..., p. 435) que, em relação ao 

resultado da iniciativa instrutória do juiz, o direito à prova implica a possibilidade de contestar sua 

admissibilidade, participar de sua produção, produzir provas contrárias e discutir a sua eficácia antes da 

prolação da decisão. E no que toca ao objeto principal do presente estudo, vale destacar que os critérios de 

admissibilidade da prova (objeto do Capítulo 2 infra) se estendem igualmente às provas decorrentes da 

iniciativa instrutória do julgador. É o que pontua Delfino Siracusano, Prova..., 2010, p. 10. 
147 PICÓ I JUNOY, El derecho..., p. 33, nota 58. 
148 Assim leciona Marcos Alexandre Coelho Zilli, A iniciativa instrutória do juiz no processo penal, São Paulo: 

RT, 2003, p. 116-124. No mesmo sentido, já aduzia Giuliano Vassali, Il diritto..., p. 9, nota 15. 
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1.4.4. Conteúdo do direito à prova 

 

Para uma perfeita compreensão em matéria probatória é essencial ir além do lugar 

comum que reconhece a existência de um direito à prova para delinear exatamente o seu 

conteúdo, bem como as condições para torná-lo efetivo149.  

 

Nesse passo, o direito à prova pode ser definido como o direito de empregar todas as 

provas almejadas com o fim de demonstrar a veridicidade das hipóteses de fato que amparam 

as pretensões de seus titulares150. Trata-se, assim, de garantir às partes e, eventualmente, aos 

terceiros intervenientes “condições de influir ativamente em todas as operações 

desenvolvidas para a constituição do material probatório que irá servir de base à decisão”151. 

 

Consequentemente, levando-se em consideração o procedimento probatório (assim 

entendida a sucessão de atos em que se recolhem os elementos de prova destinados a 

fundamentar o juízo de fato)152, o direito à prova contempla aos seus titulares “a iniciativa, 

a participação e o controle” sobre todas as suas fases153, quais sejam, a investigação154, a 

                                                 
149 É o que adverte Michele Taruffo, Note per una riforma del diritto delle prove, in Rivista di Diritto 

Processuale, n. 2-3, Aprile-Settembre, 1986, p. 284: “si tratta di vedere, al di là del luogo comune per cui 

nessuno sembra disconoscere apertamente l’esistenza di un ‘diritto alla prova’, quale sia il contenuto di questo 

diritto, e che cosa occorra per renderlo effettivo”. 
150 TARUFFO, Il diritto alla prova..., p. 78-9.  
151 GOMES FILHO, Direito à prova..., p. 85. No mesmo sentido, Joan Picó I Junoy, El derecho..., p. 18-9. 

Ainda, pontua Michele Taruffo (Modelli di prova..., p. 435) que reconhecer o direito das partes de se servir de 

todas as provas relevantes para a reconstrução dos fatos significa lhes atribuir a mais ampla possibilidade de 

iniciativa no âmbito do procedimento probatório. 
152 UBERTIS, Prove (in generale)..., p. 317. De acordo com Luigi Kalb (La richiesta di ammissione dei mezzi 

di prova, in PIERRO, Guido (a cura di), Le recenti modifiche al codice di procedura penale, Milano: Giuffrè, 

2000, p. 129-130), o procedimento probatório é caracterizado por todas as atividades destinadas a materializar 

o patrimônio cognitivo para fundar a decisão judicial e pode ser decomposto em uma série de sub-

procedimentos por meio dos quais se perseguem resultados parciais, mas instrumentalmente ligados ao final 

pretendido, qual seja, a reconstrução do fato em sede processual. Assim, essa visão do procedimento probatório 

permite traçar a ordem cronológica e o vínculo instrumental que se instaura entre os diversos atos de natureza 

probatória progressivamente desenvolvidos. E conforme sumariza Paolo Tonini (La prova penale, in La 

Giustizia Penale, Parte Terza, Gennaio, 1996, p. 548), o procedimento probatório manifesta-se 

fundamentalmente nos momentos de investigação, admissão, produção e valoração. 
153 GOMES FILHO, Direito à prova..., p. 85. 
154 Muito embora Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes 

(As nulidades..., p. 113) falem somente em quatro momentos (proposição, admissão, produção e valoração), 

não há como se negar a manifestação do direito à prova também na fase investigatória. Nesse sentido, leciona 

Antonio Magalhães Gomes Filho (Direito à prova..., p. 86) que o direito à investigação, assim entendida a 

“faculdade de procurar e descobrir provas”, caracteriza “condição indispensável para que se possa exercer o 

direito à prova”. Por outro lado, sem diminuir a sua importância, Giulio Ubertis (Profili di epistemologia..., p. 

151) reputa que o direito à investigação da prova seria pressuposto instrumental para o pleno exercício do 

direito à prova, mas com este não se confundiria, tratando-se de fenômeno diverso. No mesmo sentido se 
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proposição (requerimento), a admissão, a produção e a valoração155.  

 

Dessarte, o direito à prova assegura aos seus titulares o direito de procurar e descobrir 

fontes de prova (investigação), indicar as provas156 que pretendem ver produzidos em juízo 

(proposição/requerimento), ver permitido o ingresso no processo dos que sejam por eles 

requeridas (admissão), participar do efetivo aporte dos elementos de prova no curso da 

instrução (produção) e obter a apreciação sobre o resultado da prova (valoração)157.  

 

1.5. Direito à admissão da prova  

 

O foco do presente estudo é a manifestação do direito em questão especificamente 

no momento de se apreciar o ingresso da prova158 no processo, isto é, sua admissão, a qual, 

dentro do procedimento probatório, em regra sucede a proposição e antecede a produção. 

 

Após se manifestar no direito de requerer as provas cuja produção pretendem seus 

titulares na fase de instrução para subsidiar suas pretensões159, o direito à prova reclama a 

apreciação do juiz160, que não pode deixar de decidir sobre o referido pleito161.  Trata-se do 

                                                 
posiciona Mario Chiavario, Considerazioni sul diritto alla prova nel processo penale, in Cassazione Penale, 

1996, p. 2010-1. 
155 Sobre os momentos do fenômeno probatório, vale notar que já há muito Eugenio Florian (Delle prove penali, 

vol. I, Milano: Valardi, 1921, p. 232) lecionava que a atividade processual endereçada a preparar e desenvolver 

a prova em seus vários elementos compreenderia momentos distintos (“indicazione”, “ricerca”, “produzione”, 

“ammissione” e “assunzione”). Igualmente, Giovanni Leone (Trattato di diritto processuale penale, vol. II, 

Napoli: Jovene, 1961, p. 184) também já indicava que o desenvolvimento da atividade em matéria de prova se 

delineia em diferentes categorias (“indicazione”, “produzione”, “assunzione” e “raccolta”). 
156 Ressalva-se não se distinguir meios de prova de meios de investigação de prova, conforme o quanto já 

exposto no item 1.3 supra, de forma proposital, uma vez que no item 1.5 infra será analisado detalhadamente 

o objeto do juízo de admissão probatória. 
157 É o que se extrai do magistério de Antonio Magalhães Gomes Filho, Direito à prova..., p. 85-89. No mesmo 

passo, Paolo Tonini (A prova no processo penal italiano, tradução de Alexandra Martins e Daiela Mróz, São 

Paulo: RT, 2002, p. 83) aduz que o direito à prova pode ser definido como “uma expressão sintética que 

compreende o direito de todas as partes de buscar as fontes de prova, requerer a admissão do respectivo meio, 

participar de sua produção e apresentar uma valoração no momento das conclusões”. E em trabalho mais 

recente, escrito em coautoria com Carlotta Conti (Il diritto..., p. 61), o autor acrescenta ainda o direito de 

controlar se a valoração operada pelo juiz é lógica e amparada pelas provas produzidas no processo. 
158 Opta-se por se tratar genericamente de “prova” no início do presente item (sem distinguir elementos, fontes, 

meios ou meios de investigação) de forma proposital, pois, ao seu final, será estabelecido especificamente a 

qual dos componentes da sequência probatória se refere do direito à admissão da prova. 
159 Para Vittorio Grevi (Prove..., p. 308), o direito à proposição probatória expressa um poder de disponibilidade 

das partes sobre a inteira gama de provas previstas pelo ordenamento. 
160 Conforme Luigi Kalb (La richiesta..., p. 141), a apreciação e a consequente decisão sobre as proposições 

probatórias formuladas pelas partes não podem deixar de ser atribuídas ao órgão super partes, que, no exercício 

de suas funções, deve respeitar o contraditório e a “terzietà” em relação às prerrogativas dos sujeitos parciais. 
161 Rossano Adorno (Ammissione delle prove, in SPANGHER, Giorgio (diretto da). Trattato di procedura 
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juízo de admissibilidade probatória, que consiste na apreciação judicial sobre as proposições 

probatórias cujo resultado tanto pode ser positivo, permitindo a produção das provas 

requeridas pelas partes, como negativo, indeferindo tal pedido162.  

 

E é especificamente nesse momento que o direito à prova se manifesta como direito 

à admissão probatória163, ou seja, como o direito dos seus titulares a ver autorizada e 

garantida a produção das provas requeridas quando do juízo de admissibilidade 

probatória164. Na sua ausência, vale destacar, o direito à prova não passa de “mera ilusão”165. 

 

                                                 
penale, vol. 4, tomo II, Torino: UTET Giuridica, 2009, p. 185) afirma que o requerimento probatório gera um 

dever do órgão jurisdicional de se pronunciar, não sendo permitido ao juiz deixar de decidir sobre o 

requerimento e, com a prolação da sentença final, reputá-lo como implicitamente rejeitado. Até porque, em 

face da negativa de admissão probatória, a parte pode reiterar seu pedido, apresentando novos e mais 

persuasivos argumentos para admitir a prova requerida. 
162 De acordo com Vittorio Grevi (Prove..., p. 309), o juízo de admissibilidade representa um ponto de 

passagem obrigatório, como uma espécie de filtro, para a produção da prova, qualquer que seja o seu objeto.  
163 Nesse ponto, cumpre estabelecer uma definição terminológica. Embora não seja incomum a utilização da 

expressão “direito à admissibilidade da prova”, o termo “admissibilidade”, consoante Aurélio Buarque de 

Holanda (Novo Dicionário..., p. 48), diz respeito à “qualidade de admissível, aceitabilidade”, o que induz à 

ideia de potencial, de simples possibilidade. Por essa razão, o referido termo será associado neste trabalho ao 

juízo emanado sobre os requerimentos probatórios, o qual pode ser positivo ou negativo. Por outro lado, tendo 

em vista que se falar em “direito à admissão probatória” parece traduzir melhor a imperiosidade de ingresso da 

prova no processo (leia-se, de se autorizar a sua produção), essa será a expressão privilegiada no presente 

estudo. Utilizando-se das expressões aqui adotadas, ainda que sem tecer tais considerações, Eduardo Cambi (A 

prova civil: admissibilidade e relevância, São Paulo: RT, 2006, p. 34) trata a seleção dos elementos probatórios 

que podem ser utilizados no processo como “juízo de admissibilidade”, assim como Antonio Magalhães Gomes 

Filho (Direito à prova..., p. 88) fala em “direito à admissão da prova”, e não “direito à admissibilidade 

probatória”. 
164 Para Giuliano Vassali (Il diritto alla prova..., p. 23 e 26), a admissão da prova é a fase central e essencial 

da dinâmica probatória, na qual o direito à prova se manifesta como o direito de ver os meios de prova indicados 

e requeridos efetivamente produzidos, caracterizando o chamado direito das partes à admissão probatória. Em 

semelhante entendimento, Gilberto Lozzi (Lezioni di procedura penale, Torino: G. Giappichelli, 2015, p. 221) 

pontua que o direito à prova se concretiza antes de tudo no direito à admissão probatória. Por sua vez, no 

entender de Agostino de Caro (Ammissione e formazione..., p. 366-7), a possibilidade de obter a admissão das 

provas requeridas para fazer valer suas próprias razões é o conteúdo mínimo do direito à prova para o acusado. 

Ainda, consoante o magistério de Antonio Scarance Fernandes (Processo penal..., p. 73), o direito à prova 

engloba não apenas o direito de requerer a produção da prova, mas também o “direito a que o juiz decida sobre 

o pedido de produção de prova”. Igualmente, Flávio Luiz Yarshell (Antecipação..., p. 210) assevera que o 

direito à prova compreende a prerrogativa de requerer a prova e de vê-la admitida. 
165 GOMES FILHO. Direito à prova..., p. 88. Em sentido semelhante, Michele Taruffo (Il diritto alla prova..., 

p. 92) aduz que o direito à proposição da prova seria inútil e ilusório caso não lhe acompanhasse um direito a 

ver produzida a prova que superasse a barreira da admissibilidade. Ademais, sem a admissão da prova, não há 

que se falar na produção e, finalmente, na valoração da prova. Deveras, consoante a lição de Delfino Siracusano 

(Prova..., p. 9), a prova, antes de ser produzida, deve ser admitida. E somente após sua produção pode ser 

utilizada na decisão. Admissão, produção e valoração, portanto, são momentos essenciais de uma sequência. 

Sobre o tema, elucida Franco Cordero, Procedura penale..., p. 611: “Spetta al giudice stabilire se una prova 

debe essere acquisita: nell’ipotesi affermativa la ‘ammette’; atto funzionalmente diverso dall’acquisitivo, ne 

costituisce l’antecedente”. 
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Ora, se o direito à prova pode ser definido como o direito de empregar todas as provas 

almejadas com o fim de demonstrar a veridicidade das hipóteses de fato que amparam as 

pretensões de seus titulares166, evidente que isso somente pode ocorrer se, pelo julgador, for 

deferido o requerimento probatório realizado, autorizando o ingresso da prova requerida no 

processo167. Às partes e eventuais terceiros intervenientes, portanto, é conferido o direito à 

admissão probatória, que, após juízo de admissibilidade positivo, implica a sua produção168.  

 

Ao direito à admissão probatória, por outro lado, corresponde o dever do julgador de 

admitir as provas requeridas quando do juízo de admissibilidade probatória. Com efeito, se 

o direito à admissão probatória garante ao seu titular o ingresso da prova requerida no 

processo, o juízo de admissibilidade necessariamente há de ser positivo, declarando aquele 

direito com a autorização judicial de produção da prova requerida. Por outro lado, somente 

quando não se configurar o direito à admissão probatória das partes169, no caso de se 

ultrapassar os limites que definem o seu conteúdo170, é que o julgador poderá emanar um 

juízo negativo de admissibilidade, recusando a produção da prova requerida171. 

 

Como consequência, o fundamento para o juízo de admissibilidade não pode ser 

                                                 
166 Como visto no item 1.4.4 supra. 
167 Como pontua Tommaso Rafaraci (La prova contraria..., p. 44), o requerimento probatório exerce papel 

instrumental e preparatório para o desenvolvimento do direito à prova de forma plena em sede cognitiva. 
168 Franco Cordero (Il procedimento..., p. 52) aduz que admissão e produção são termos consecutivos e 

juridicamente concatenados, razão pela qual, uma vez admitida determinada prova, surge o dever do juiz de 

produzi-la. 
169 A fim de evitar que a recorrente repetição no texto da fórmula “partes e, eventualmente, terceiros 

intervenientes”, cuja extensão pode tornar os períodos longos e confusos, não raro será realizada referência 

apenas às partes, e não aos terceiros intervenientes, cuja constatação na prática é somente eventual, senão 

excepcional. Todavia, isso não significa qualquer limitação do âmbito subjetivo do direito sob análise. Sempre 

que se referir a “direito à admissão das partes” no texto, portanto, não se exclui os terceiros intervenientes. 
170 A definição de tais limites é o objeto do Capítulo 2 infra. 
171 Como afirma Luigi Kalb (La richiesta..., p. 141-2), há uma direta conexão entre o direito à prova das partes 

e o juízo de admissibilidade probatória, de tal modo que o julgador somente pode decidir pela inadmissão das 

provas propostas quando não se verificar o direito à admissão probatória da parte requerente. Para o autor, 

trata-se de um poder-dever do julgador. Igualmente falando em poder-dever, Massimo Nobili, Art. 190 – Diritto 

alla prova, in CHIAVARIO, Mario (Coord.). Commento al nuovo codice di procedura penale, Vol. II, Torino: 

UTET, 1989, p. 402. Já segundo Cristiana Valentini (I poteri del giudice dibattimentale nell’ammissione della 

prova, Padova: CEDAM, 2004, p. 94, nota 64), embora seja usual o emprego da fórmula “poder-dever” nesse 

contexto, é mais correto e adequado ao conteúdo do fenômeno se falar em “dever”. E assim o fazendo, Gilberto 

Lozzi (Lezioni..., p. 221) afirma que, à exceção da verificação das limitadas hipóteses em que seja prevista a 

rejeição probatória no juízo de admissibilidade, há um dever do juiz de admissão dos meios de prova 

requeridos. No mesmo sentido, Rossano Adorno, L’ammissione della prova nel dibattimento, Torino: G. 

Giappichelli, 2012, p. 147. Igualmente, Tommaso Rafaraci (La prova contraria..., p. 40, nota 3) aduz que o 

requerimento de prova constitui um dever do julgador de admitir a prova requerida com limitadas margens de 

apreciação discricionária.  
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outro senão o direito à admissão da prova172. Isso porque o direito à admissão da prova visa 

justamente limitar o poder discricionário do julgador173 e evitar a indevida recusa da sua 

produção174. Não por outro motivo, aliás, o conteúdo mínimo do direito à prova é 

identificado como um limite à discricionariedade do juiz na admissibilidade probatória175.  

 

Não há, pois, liberdade irrestrita do julgador na fase de admissibilidade probatória, 

sem quaisquer barreiras. E nem mesmo o princípio do livre convencimento oferece suporte 

para tanto176. Isso porque não se pode confundir a liberdade atribuída ao julgador, como 

                                                 
172 Sobre o juízo de admissibilidade e o direito de admissão da prova, leciona Antonio Magalhães Gomes Filho, 

Direito à prova..., p. 88: “É no pronunciamento judicial relativo à admissão das provas que se encontra o núcleo 

do direito aqui examinado: é a efetiva permissão para o ingresso dos elementos pretendidos pelos interessados 

que caracteriza a observância do direito à prova, por isso, somente através de uma disciplina legal das hipóteses 

de rejeição das provas, acompanhada da exigência de decisões expressas e motivadas, e adotadas após o debate 

contraditório, pode estar satisfeita a garantia”. E o controle sobre a observância do direito à admissão da prova, 

note-se, somente pode se dar por meio da motivação do juízo de admissibilidade. É o que leciona Giuseppe 

Bianchi, L’ammissione della prova nel dibattimento penale, Milano: Giuffrè, 2001, p. 47. 
173 Para Edoardo F. Ricci (Su alcuni aspetti problematici del “diritto ala prova”, in Rivista di Diritto 

Processuale, Vol. 39, Supplemento al n. 4, 1984, p. 160-1), da atribuição de discricionariedade ao julgador no 

juízo de admissibilidade probatória extrai-se não um direito à prova, mas uma pura e simples esperança das 

partes de provas, o que, no seu entender, é muito pouco e transforma uma garantia fundamental em uma 

expectativa comprimível. Ademais, em virtude da atribuição de tal faculdade ao juiz, podem ser verificados 

tratamentos desiguais a situações análogas. Por essa razão, ao direito à prova não pode corresponder um poder 

judicial na admissão probatória, como uma função do juiz, mas sim um dever, de modo que a admissão da 

prova requerida pelas partes, como manifestação do direito à prova, não seja vista simplesmente como lícita, 

mas como necessária. Por outro lado, leciona Carlo Taormina (Procedura penale, Torino: G. Giappichelli, 

2015, p. 286) que “non si può disciplinare alcun frammento del regime della prova con meccanismi che siano 

diversi dallo schema dei diritti e dei doveri”, assertiva essa que revela não haver espaço para a 

discricionariedade na admissão da prova. 
174 VASSALI, Il diritto..., p. 56. No mesmo sentido, Franco Cordero, Il procedimento..., p. 53, e Delfino 

Siracusano, Prova..., p. 6. Ainda, Pier Paolo Rivello (Limiti al diritto alla prova, in MARZADURI, Enrico 

(Coord.), Le prove, Tomo primo, Torino: UTET, 1999, p. 29), para quem a restrição da esfera de autonomia 

judicial ao apreciar a admissibilidade das provas propostas é imprescindível para uma efetiva realização do 

direito à prova. 
175 SIRACUSANO e SIRACUSANO, Le prove..., p. 337. No mesmo passo, aponta Tommaso Rafaraci (La 

prova..., p. 40) que o reconhecimento do direito à prova no Código de Processo Penal italiano de 1988 visa 

justamente estigmatizar a discricionariedade judicial, sem quaisquer margens de apreciação, no exercício do 

seu poder quanto à admissão ou a exclusão de provas. Vale ainda notar que, para o autor (ibid., p. 43), em um 

contexto não autoritário a intervenção legislativa nem mesmo seria necessária (o que autoriza se valer de tal 

entendimento mesmo em ordenamentos que, como o brasileiro, não dispõem de expressa previsão legal a 

respeito do direito à admissão probatória das partes). Não por outro motivo, assevera Rossano Adorno 

(L’ammissione..., p.143) que os esforços construtivos de um direito à prova representam a mais significativa 

contribuição teórica para a redefinição do papel do julgador na admissibilidade probatória. 
176 O princípio do livre convencimento nasce na segunda metade do século XVIII como contraposição de 

inspiração iluminista frente sistema da prova legal, que passou a ser visto como incompatível com uma 

administração racional da justiça. É o que pontua Michele Taruffo, Libero convincimento del giudice: I) Diritto 

processuale civile, in Enciclopedia Giuridica, Roma: Treccani, 1990, p. 1. Entretanto, Ennio Amodio (Libertà 

e legalità della prova nella disciplina della testimonianza, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 

1973, p. 311) alerta para um progressivo distanciamento da originária matriz racionalística da regra do livre 

convencimento, como salutar emancipação de vínculos legislativos na lógica da reconstrução dos fatos, 

transformando-se em espécie de anarquia das operações cognitivas do julgador. Assim, se de um lado ausência 

de vínculos normativos em sede de valoração poderia ser vista uma conquista do moderno processo penal, 
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contraposição à pré-determinação legislativa, para apreciar matérias de fato e de direito (o 

que não se nega no juízo de admissibilidade), com a antecipação do resultado probatório já 

ao apreciar os requerimentos probatórios deduzidos pelas partes177.  

 

Não à toa, aliás, há quem proponha a associação do princípio do livre convencimento 

exclusivamente com a fase de valoração probatória, reduzindo seu espectro apenas às provas 

já produzidas, após o encerramento da instrução, justamente para evitar arbitrariedades no  

juízo de admissibilidade probatória178. Ocorre que, se corretamente compreendido, o referido 

                                                 
expressão da superação do arcaico regime das provas legais dominantes no processo inquistório medieval, de 

outro não se poderia afastar a disciplina legal sobre a admissibilidade e a produção da prova como instrumento 

útil a circunscrever a esfera do material probatório sobre o qual o convencimento do julgador pode se formar 

livremente. É o que aduz o autor, ibid., p. 315, nota 12. Em semelhante sentido, Pietro Nuvolone (Le prove 

vietate nel processo penale nei paesi di diritto latino, in Rivista di Diritto Processuale, 1966, p. 448) assevera 

que o princípio do livre convencimento significa a não vinculação do juiz a um sistema de prova legal, mas 

isso não significa que o juiz não é vinculado à legalidade na escolha das provas e na sua produção. A legalidade, 

portanto, representa tendencialmente o limite da liberdade. Em sentido semelhante, leciona Massimo Nobili, Il 

principio del libero convincimento del giudice, Milano: Giuffrè, 1974: “proprio il sistema del convincimento 

libero impone la scrupulosa osservanza di un metodo legale probatorio, il quale diviene apputo un valore, nel 

momento in cui mira a impedire la degenerazione della libertà del giudice in dispotismo”. Ainda, leciona 

Novella Galantini (Inosservanza di limiti probatori e conseguenze sanzionatorie, in UBERTIS, Giulio (Org.). 

La conoscenza del fato nel processo penale, Milano: Giuffrè, 1992, p. 169) que “i limiti probatori costituiscono 

una garanzia contro l’attuazione del principio del libero convincimento del giudice inteso nelle sue 

manifestazioni più radicale, oppure, quanto meno, possono rappresentare un deterrente alla gestione 

indiscriminata di tale potere giudiziale”. 
177 Como adverte Oreste Dominioni (Il corpo del diritto delle prove..., p. 247), para concretizar o direito à 

prova, o juiz, ao se pronunciar sobre os requerimentos probatórios das partes, não pode avançar em juízos 

aprofundados sobre a utilidade e o valor a respeito da operação probatória. Isso porque, caso assim o faça, pré-

julgaria a prova antes da sua produção e minaria o direito à prova, em face do qual o poder de requerer a 

admissão de um meio de prova implica um dever do juiz de admiti-la. No mesmo passo, acrescentam Giovanni 

Conso e Giulio Illuminati (Commentario breve al codice di procedura penale, Vicenza: CEDAM, 2015, p. 

592) que o juiz não pode proferir juízo negativo de admissibilidade com base na presunção, ainda que razoável, 

de que a prova não seria confiável, pois, ao assim fazer, anteciparia um juízo sobre a valoração da prova que 

somente pode ocorrer depois de sua produção. E já há muito, Giuliano Vassali (Il diritto alla prova..., p. 27) 

aduzia que a verdadeira valoração da prova somente pode ser realizada depois que a prova é produzida, não 

antes. Mas além de ir de encontro ao conteúdo mínimo do direito à admissão da prova, é de se destacar que a 

realização de juízo antecipado do valor probatório, realizado com base apenas no requerimento probatório e 

destinado a apreciar os eventuais elementos probatórios decorrentes do meio de prova em sua capacidade de 

persuasão, bem como estabelecer se há razões para crer que pode ser considerado como verdadeiro, não é 

sequer racionalmente aceitável, como será aprofundado no item 2.1.2 infra. 
178 Nesse contexto, Nicolò Trocker (Processo civile e costituizione: problemi di diritto tedesco e italiano, 

Milano: Giuffrè, 1978, p. 520-4) esclarece que a proibição de antecipação do resultado probatório foi objeto 

de regra específica desenvolvida com rigor por Tribunais Federais na Alemanha, sob o nome de “Verbot der 

Beweisantizipation”, a qual, segundo o autor, visa principalmente impor limites à discricionariedade do 

julgador quando da apreciação a respeito da admissão da prova e conter “possibili aberrazioni del potere 

discrezionale del giudici di merito nell’assunzione e scelta delle prove”. Ainda conforme o autor, assim se 

evitaria que o princípio da livre valoração e convencimento fugisse de seu âmbito natural, que seria aquele das 

provas efetivamente produzidas, para ser utilizado na fase de admissibilidade, podendo dar ensejo a perigosas 

presunções sobre o êxito das provas propostas. Com efeito, ao evitar os desvios decorrentes de opiniões pré-

concebidas do órgão julgador em caso de antecipação do resultado probatório, a referida proibição não apenas 

melhor tutela a correção e a imparcialidade do juízo, mas também reforça o poder das partes de provar os fatos 

deduzidos e influir sobre a formação da decisão jurisdicional. Conclui, então, o autor (ibid., p. 525) que “il 

‘diritto alla prova’, insomma, non deve essere subordinato a limitazioni irrazionali derivanti da valutazioni 
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princípio em nada contribui para a ampliação da discricionariedade judicial, a qual 

permanece restrita à identificação da presença ou não do direito das partes à admissão179. 

 

Em suma, pois, o direito à admissão da prova pode ser definido como o direito das 

partes de ver autorizada e, principalmente, garantida pelo julgador a produção das provas 

por elas requeridas, servindo de fundamento exclusivo para o juízo de admissibilidade 

probatória. E por se tratar de decorrência do direito à prova, tal como este o direito à 

admissão probatória possui como características o status constitucional, a titularidade das 

partes e, eventualmente, de terceiros intervenientes e a sujeição passiva do Estado-jurisdição. 

 

Por fim, vale destacar que o âmbito de aplicação do direito à admissão probatória se 

circunscreve à fase processual da persecução penal180, ou seja, após o ajuizamento da ação 

penal. Isso porque, na fase anterior, ainda que possa haver requerimentos de diligências 

probatórias a serem deferidas ou não181, o que se tem é a manifestação do direito à 

investigação, e não propriamente do direito à admissão probatória182.  

                                                 
affretate o preconcette”. Em sentido semelhante, é o que assevera Vittorio Grevi, Prove..., p. 317: “deve subito 

porsi in evidenza, infatti, come tale principio venga affermato con esclusivo riferimento al momento della 

valutazione della prova, non anche a momenti anteriori del procedimento probatorio”. 
179 Faz-se a ressalva de sua correta compreensão porque, como será visto no Capítulo 3 infra, a equivocada 

interpretação do princípio do livre convencimento dá causa a violações do direito à admissão da prova na praxe 

forense. 
180 Como leciona Sérgio Marcos de Moraes Pitombo (Inquérito policial: novas tendências, Belém: CEJUP, 

1987, p. 18), “a persecução penal compõe-se de dois instantes, momentos ou fases: uma extrajudicial e outra 

judicial”. Assim, a fase judicial do processo penal é precedida de uma fase de pesquisas, cujo principal 

fundamento reside no fornecimento de elementos de informação para justificar a existência do processo ou 

evitar que acusações infundadas prosperem. Nesse sentido, Aury Lopes Jr. e Ricardo Jacobsen Gloeckner, 

Investigação preliminar no processo penal, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 109. Ocorre que a investigação é 

marcada por uma série de características que a distinguem da fase judicial. Entre todas, porém, a que mais 

chama a atenção em matéria probatória é a ausência de contraditório na colheita do material cognitivo. Nesse 

contexto, assevera Antonio Magalhães Gomes Filho (Provas: Lei 11.690, de 09.06.2008, in MOURA, Maria 

Thereza Rocha de Assis (Coord.). As reformas no processo penal: as novas leis de 2008 e os projetos de 

reforma, São Paulo: RT, 2008, p. 250) que “a observância do contraditório é verdadeira condição de existência 

da prova” e, por essa razão, não se confundem os ‘atos de investigação’, informações destinadas à formação 

de um juízo de probabilidade a respeito da opinio delicti ou da necessidade de medidas cautelares, e os ‘atos 

de prova’, que servem à formação de um juízo de certeza na sentença. Por outro lado, Antonio Scarance 

Fernandes (Processo..., p. 62-3) destaca também a inexistência de uma sequência dos atos predeterminada por 

lei, que afasta a sua caracterização como procedimento, bem como a limitada participação da defesa no seu 

desenvolver. 
181 Sobre os requerimentos probatórios por parte do investigado na fase investigativa, vide, por todos, Marta 

Saad, O direito de defesa no inquérito policial, São Paulo: RT, 2004, p. 344-353. 
182 Nesse contexto, Cristiana Valentini (I poteri del giudice..., p. 72, nota 5) pontua que o direito à investigação 

foge da análise focada no direito à admissão da prova e que, em razão de peculiaridades da fase investigativa, 

os requerimentos probatórios da defesa nesta fase merecem um tratamento próprio. Por sua vez, Giulio Ubertis 

(Diritto alla prova..., p. 497) assevera que a falta de reconhecimento de um direito do investigado a colher as 

provas pretendidas na fase preliminar da persecução não afeta diretamente o direito à prova. Deveras, consoante 
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E uma vez que, como visto, os meios de investigação da prova são característicos da 

fase preliminar da persecução penal e, por isso, na prática encontram utilização na instrução 

contraditória apenas em escassas hipóteses183, o objeto do direito à admissão probatória, em 

regra, são os meios de prova. Não obstante, teoricamente nada impede o seu requerimento 

pelas partes no exercício do direito sob análise184, razão pela qual será utilizada no presente 

estudo a expressão “direito à admissão da prova” a fim de não se distinguir meios de prova 

ou meios de investigação de prova185.  Aliás, ao longo de todo o presente estudo é aos dois 

referidos instrumentos que se referirá o termo “prova”, quando desacompanhado de qualquer 

especificação (tais como fonte, meio, resultado, elemento, etc.).  

                                                 
seu magistério (idem, Confini del diritto alla prova nel procedimento penale, in idem, Verso un “giusto 

processo” penale, Torino: G. Giappichelli, 1997, p. 110 e 112), o direito à prova não necessariamente deve ser 

garantido em uma fase inicial do procedimento, desde que seja exercitável em momento procedimental 

sucessivo. Em outros termos, a ausência do reconhecimento de participação probatória à defesa na fase 

investigativa não afeta o direito à prova (o que não significa que tal fenômeno não possa configurar violação a 

outra espécie de garantia). E ao se destacar que, segundo o autor (Sistema di procedura..., p. 164), a admissão 

probatória é um dos três aspectos do direito à prova (ao lado da produção e da valoração), pode-se concluir 

que, no seu entendimento, não há que se falar em direito à admissão probatória na fase investigativa. Por outro 

lado, Aniello Nappi (Sulla necessità di distinguere il procedimento di ammissione della prova dal 

procedimento di formazione del fascicolo per il dibattimento, in Cassazione Penale, 1991, p. 766) aduz que, 

antes de se conhecer as diversas hipóteses reconstrutivas dos fatos pretendidas pelas partes com o início do 

processo, não há condições para se avaliar a admissibilidade probatória de forma efetiva. Em face de todas 

essas considerações, portanto, reputa-se aqui que o requerimento de diligências na fase investigativa diz 

respeito ao direito à investigação, e não propriamente ao direito à admissão probatória, razão pela qual o 

presente estudo limitar-se-á à análise da admissão probatória na fase judicial do processo penal. Isso não 

significa, porém, que o juízo a respeito do requerimento de diligências probatórias na fase investigativa seja 

desprovido de quaisquer critérios, os quais, inclusive, podem ser os mesmos aplicáveis ao juízo de 

admissibilidade probatória, na fase judicial. Nesse sentido, Giulio Ubertis, Diritto alla prova..., p. 492. 

Todavia, como adverte Vittorio Grevi (Prove..., p. 312), a aplicação de tais critérios na fase investigativa deve 

se dar dentro dos limites de compatibilidade com as peculiaridades dessa fase. E é essa mesma razão, vale 

destacar, que afasta a análise sobre o juízo de admissibilidade referente à prova antecipada no curso da 

investigação. 
183 Vide nota 106 supra. 
184 Minimizando as diferenças entre os meios de prova e os meios de investigação de prova, Giulio Ubertis 

(Sistema di procedura..., p. 163) assevera que, em sua dimensão objetiva, o direito à prova se refere a qualquer 

espécie de experimento gnoseológico. Igualmente, Rossano Adorno, L’ammissione..., p. 145. Não se pode 

olvidar, entretanto, que, segundo Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró (Processo penal..., p. 383), “em regra, 

os meios de obtenção de prova implicam restrição a direitos fundamentais do investigado, em geral liberdades 

públicas ligadas à sua privacidade ou intimidade ou à liberdade de manifestação do pensamento”. Por essa 

razão, relativamente aos meios de investigação de prova, há de se ter um cuidado especial quando da apreciação 

dos limites à sua admissibilidade na instrução, conforme será observado no Capítulo 2 infra. 
185 Não é incomum a afirmação de que o requerimento probatório diria respeito às fontes de prova. Não por 

outro motivo, aliás, Giulio Ubertis (Sistema di procedura..., p. 165) refere-se a direito à admissão probatória 

de meios e fontes de prova. Ocorre que, mesmo no caso de fontes de prova pré-constituídas, o seu ingresso no 

processo se dá por meio de um meio de prova. Isso porque, uma vez entendido este como a atividade por 

intermédio da qual são introduzidos os dados probatórios no processo, a própria juntada das fontes de prova 

no processo já caracteriza o meio de prova. Em outras palavras, a prova pré-constituída não ingressa no 

processo como fonte, mas como meio de prova. Nesse passo, sumariza Rossano Adorno (Ammissione delle..., 

p. 168-9) que o requerimento probatório recai sobre as provas orais, perícias, exames como o reconhecimento, 

provas documentais, provas reais como o corpo de delito ou objetos relativos ao crime, (todas entendidas como 

meios de prova) e meios de investigação de prova. 
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Enfim, é de se destacar ainda que o regime de admissibilidade difere a depender de 

se tratar de prova constituenda ou prova pré-constituída. Com efeito, enquanto no caso de 

provas constituendas o juízo positivo de admissibilidade probatória dá início ao 

procedimento de produção probatória, as provas pré-constituídas, por serem produzidas 

concomitantemente à sua admissão186, em geral têm sua admissibilidade apreciada pelo 

julgador somente a posteriori de seu efetivo ingresso no processo187.  

 

1.6. Princípio geral de liberdade na admissão da prova  

 

Considerando-se o papel desempenhado pela prova no processo e a natureza do 

direito à admissão probatória, observa-se que a priori vigora um princípio geral de liberdade 

da admissão da prova188. Isso porque, de um lado, a função epistêmica do processo orienta 

                                                 
186 É o que leciona Franco Cordero, Il procedimento..., p. 53. Como esclarece Rossano Adorno (Ammissione 

delle..., p. 198), uma vez superada a fase da admissibilidade probatória, segue a constituição material do 

conhecimento pretendido ou a apreensão dos objetos dos quais aquele deve ser extraído. Assim, enquanto a 

prova constituenda é produzida por meio de uma série de atos e operações de construção do elemento de prova, 

a prova pré-constituída é produzida com a simples apreensão por parte do juiz dos objetos ou documentos 

depositados pelas partes. Em semelhante trilho, Agostino De Caro (Ammissione e formazione..., p. 374) aduz 

que o juízo positivo de admissibilidade probatória representa, para determinadas espécies de prova, o início da 

formação probatória, enquanto para outras significa a verdadeira e exauriente aquisição do dado cognitivo no 

contexto processual. No primeiro caso, a decisão de admissão probatória representa apenas a autorização para 

a parte se valer do procedimento que formará o dado demonstrativo futuro, uma espécie de ingresso formal do 

meio de prova a ser sucessivamente empregado dentro do método dialético para ser útil à decisão. Há, pois, 

dois momentos distintos (admissão e aquisição). Já o segundo caso se refere à prova documental, em que a 

admissão coincide com a aquisição probatória, pois os dois momentos coincidem temporalmente. Tal 

coincidência, porém, não afasta se tratar de dois atos distintos, a produção/aquisição e a admissão. Assim, aliás, 

já há muito leciona Vittorio Denti, La verificazione..., p. 105 e seguintes. Por outro lado, destaca Enrico Allorio 

(Efficacia giuridica di prove ammesse ed esperite in contrasto com um divieto di legge, in Giurisprudenza 

Italiana, 1960, n. I, Sezione Seconda, p. 869) que a condição para que uma prova constituenda seja dotada de 

eficácia para a formação do convencimento do julgador é, dentro do procedimento probatório, primeiramente 

o juízo positivo de admissibilidade e, na sequência, a execução desta decisão com o ato de instrução probatória. 

Já a eficácia probatória do documento está condicionada à validade do ato de sua formação (extraprocessual).  
187 No Brasil, isso se verifica especialmente em relação às provas documentais, pois, nos termos do artigo 231, 

do atual Código de Processo Penal, “salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos 

em qualquer fase do processo”. E é justamente em observação a tal dispositivo que Gustavo Henrique Righi 

Ivahy Badaró (Processo penal..., p. 388) leciona que, em relação à prova documental, “justamente por se tratar 

de pré-constituída, é desnecessário um prévio juízo de admissibilidade, não havendo necessidade de se 

perquirir sobre a relevância do documento. A prova documental é diretamente produzida, isto é, juntada aos 

autos na própria petição na qual, impropriamente, ‘se requer a juntada’ de algo que já se está juntando nos 

autos. No máximo, há um juízo a posteriori, em razão de alegações de inadmissibilidade da prova documental, 

mas por critérios jurídicos de exclusão, como, por exemplo, se tratar de uma carta obtida por meios ilícitos”. 
188 Exatamente unindo os dois pontos destacados (a função epistêmica do processo e o direito à prova) para 

extrair o princípio geral de admissão probatória, Jordi Ferrer Beltrán, La valoración racional..., p. 77. Sobre a 

a expressão “liberdade da prova”, leciona Michele Taruffo (La prueba..., p. 359-60) que ela pode ser entendida 

de quatro formas distintas: no que toca à admissão, representa a ausência de normas que excluam a utilização 

de provas relevantes no processo; quanto à produção, representa a inexistência de regulação sobre a forma 

como as provas se constituem no processo; no momento valorativo, diz respeito à desvinculação a qualquer 

valor probatório pré-estabelecido; por fim, significa a possibilidade de que o julgador proceda à seleção dos 
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que todo elemento de conhecimento possa ser utilizado na reconstrução dos fatos189, 

impondo, assim, a admissão da prova190. De outro, um verdadeiro direito à prova somente 

se compatibiliza com um regime em que a regra é a admissão da prova proposta pelas partes, 

enquanto a sua inadmissão caracteriza hipótese excepcional191.  

 

Isso não significa, é certo, que toda e qualquer prova deva ser admitida192. Afinal, o 

direito à prova não é absoluto, encontrando limitações ditadas pela convivência com outros 

valores e interesses igualmente dignos de proteção no processo193. E é já na fase de 

admissibilidade das provas que se manifesta a maior parte de tais restrições194. 

                                                 
elementos probatórios para fundar sua decisão sem qualquer restrição. É no primeiro sentido mencionado que 

se a expressão vem utilizada no texto. A respeito da liberdade da prova como direito das partes de ver admitidas 

as provas propostas para demonstrar os enunciados fáticos sobre os quais se amparam suas pretensões, vide 

idem, Note per una riforma..., p. 258 e seguintes. 
189 Nesse sentido, Marina Gascón Abellán, Los hechos..., p. 116, e Michele Taruffo, Uma simples verdade..., 

p. 165. 
190 Até porque, como adverte Giuseppe Bianchi (L’ammissione..., p. 46-7), ao inadmitir proposições 

probatórias, o julgador não apenas restringe o direito das partes de usufruir da prova e da argumentação que 

dela decorreria, mas também nega a si mesmo a possibilidade de atingir um determinado resultado de prova 

do qual poderia se valer para motivar a sua decisão. Por outro lado, consoante Aniello Nappi (Guida al Codice 

di Procedura Penale, Milano: Giuffrè, 2007, p. 126), quanto maiores as possibilidades para a reconstrução 

fática fornecidas pelas partes ao julgador, maior a probabilidade que o processo seja concluído com uma 

sentença justa. 
191 Como leciona Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró (Direito à prova e os limites lógicos..., p. 311-2), “nos 

sistemas probatórios em que às partes é assegurado um verdadeiro direito à prova, os critérios de 

admissibilidade devem ser concebidos a partir de um regime de inclusão: a regra é que os meios de prova 

requeridos pelas partes devem ser admitidos. Somente haverá exclusão nos casos de manifesta irrelevância ou 

impertinência do meio probatório requerido pelas partes. Inverter os sinais dessas premissas seria trabalhar 

com um regime de exclusão: em regra não se admite a prova, salvo se a parte demonstrar que a mesma é 

pertinente e relevante. Num sistema com esse cariz, o direito à prova não passaria de uma falsa promessa”.  
192 Como ilustra Giulio Ubertis (Diritto alla prova..., p. 491), o direito à prova não significa o direito à admissão 

de qualquer prova. E conforme acrescenta Carlo Taormina (Procedura penale..., p. 279), a importância 

atribuída ao direito à prova não significa que a prova refute ou não tolere algum controle. 
193 GRINOVER, Ada Pellegrini. As provas ilícitas na Constituição, publicado originariamente em 1992 e 

republicada in idem, Provas ilícitas, interceptações e escutas, Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, p. 413. É, aliás, 

o que já há muito professava Giuseppe Guarneri, Libertà di prova nel processo penale e suoi limiti, in Rivista 

di diritto processuale penale, Fascicolo III, Luglio-Settembre, 1956, p. 366. No mesmo sentido, Antonio 

Magalhães Gomes Filho, Direito à prova..., p. 92, e José Roberto dos Santos Bedaque, Garantia da 

amplitude..., p. 169.  
194 Digna de destaque, em tal contexto, é a lição de Michele Taruffo, A prova, São Paulo: Marcial Pons, 2014, 

p. 35: “Em teoria, qualquer tipo de prova pode ser utilizado em qualquer tipo de processo, e a escolha de que 

prova embasará a decisão sobre os fatos em litígio recairá sobre o julgador por ocasião de seu pronunciamento 

final. Todavia, há diversas razões em favor de uma seleção preliminar dos meios de prova que podem ser 

apresentados no curso do processo. Por exemplo, às partes não se deve obrigar ou permitir que apresentem 

todo e qualquer tipo de prova que desejem, pois isso ocasionaria atrasos e complicações ao funcionamento do 

processo; ao juiz não se deve permitir ordenar de ofício a apresentação de qualquer prova que deseje, pois isso 

transformaria o processo em uma intolerável forma de inquisição. Não se podem incorporar provas ao processo 

indefinidamente, pois esse deve chegar ao fim o mais rápido possível, sempre que for possível obter uma 

decisão razoável e bem fundada acerca dos fatos. Outras razões para a seleção dos meios de prova admissíveis 

podem derivar da necessidade de se proteger valores gerais ou interesses individuais específicos merecedores 

de especial consideração. Todos os sistemas incluem regras e critérios que têm por objeto estabelecer uma 

seleção preliminar das provas que se podem apresentar. Em geral, tais regras e critérios aplicam-se à fase inicial 
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A bem da verdade, revela-se mesmo oportuna a imposição de restrições195 a fim de 

evitar que a admissão probatória se degenere em um direito ilimitado de fazer ingressar 

qualquer prova no processo196. Tanto é assim, aliás, que nenhum sistema processual 

reconhece liberdade absoluta às partes de escolher e empregar as provas197. E são essas 

restrições, note-se, que caracterizam os limites do direito à admissão probatória, únicas 

hipóteses legítimas a autorizar o juízo negativo de admissibilidade198. 

 

É de se destacar, todavia, que referidos limites não afastam o princípio geral de 

liberdade da admissão da prova. Dessarte, as provas propostas devem ser admitidas salvo se 

ultrapassarem os limites do direito à admissão probatória, e não o contrário, impondo-se a 

inadmissão probatória exceto se observados os critérios de admissibilidade199.  

 

Como consequência, tem-se não apenas que a prova proposta deve ser admitida em 

caso de dúvida sobre sua admissibilidade200, mas também que não é qualquer circunstância 

                                                 
do processo, uma vez que sua função é evitar que as partes apresentem elementos de prova que não deveriam 

ser admitidos ou, ainda, que o juiz requeira a apresentação de elementos de prova inadmissíveis ou indignos 

de consideração. Ao juiz cabe a tarefa de aplicar tais regras e critérios com o objetivo de evitar a desordem e a 

indevida perda de tempo no curso do processo”. 
195 Nesse sentido, Michele Taruffo (Note per una riforma..., p. 247, nota 24), quem ainda acrescenta que a 

maior ou menor presença de tais normas de exclusão depende da forma como o processo é encarado, ou seja, 

como instrumento destinado apenas à solução de conflitos entre as partes ou como meio para a descoberta da 

verdade dos fatos. Sobre tal classificação, vide nota 22 supra. Vale destacar, aliás, que Mirjan Damaska 

(Evidentiary Barriers..., p. 587) afirma que os ordenamentos anglo-saxônicos preveem maiores barreiras 

probatórias que os países de tradição da civil law. 
196 UBERTIS, Profili di epistemologia..., p. 153. 
197 TARUFFO, Note per una riforma..., p. 260. Nesse mesmo passo, Ennio Amodio (Libertà e legalità..., p. 

325, n. 38) assevera a impossibilidade sequer de se imaginar um sistema em que o legislador renuncie a 

disciplinar o fenômeno probatório em qualquer parte. Ainda, aduz Giulio Ubertis (La ricerca..., p. 16) que nem 

mesmo historicamente se verifica um sistema como tal, apontando como possível exceção aquele verificado 

em Roma no tempo de Cícero. 
198 Vide item 1.5 supra. 
199 Para Michele Taruffo (Il diritto alla..., p. 81), a orientação segundo a qual todos os limites probatórios são 

justificados, a menos que demonstrado se tratar de uma restrição excessiva ao direito à prova, deve ser 

substituída por princípio oposto, segundo o qual nenhum limite probatório é justificado até que se demonstre 

a existência de razões aptas a legitimar a restrição ao direito à prova. Em sentido semelhante, Giuliano Vassali 

(Il diritto..., p. 55) já apontava a necessidade de se apreciar o juízo de admissibilidade não por seu viés negativo, 

como exclusão probatória, mas em sua faceta positiva, implicando a necessidade de admitir a prova no processo 

de acordo com determinadas regras, decorrentes do direito à prova. 
200 Nesse sentido, Santiago Sentis Melendo (La prueba..., p. 283), que assevera ainda ser mais fácil remediar a 

admissão de uma prova inadmissível do que a inadmissão de uma prova admissível. Por outro lado, destaca 

Luigi Kalb (La richiesta..., p. 142) que a cognição no juízo de admissibilidade é limitada, ou seja, a decisão 

deve ser proferida com base no limitado patrimônio cognitivo disponível no momento de se decidir pela 

admissão da prova, no estado do ato, em via imediata, sem a necessidade de recorrer a aprofundamentos em 

busca das condições de admissibilidade.  
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que pode obstaculizar a sua admissão201. Por essa razão, aliás, há quem afirme se verificar 

uma presunção de admissibilidade das provas propostas pelas partes202. Malgrado não se 

trate, tecnicamente, de verdadeira presunção no sentido probatório, a ideia é de que a prova 

requerida pela parte seja admitida a menos que constatada, primo ictu oculi, uma das 

hipóteses que legitimam a restrição ao direito à admissão probatória203. 

 

Daí, pois, a importância de se definir com precisão quais são os limites do direito à 

admissão probatória, sob pena de impor restrições indevidas à garantia das partes204. Eis, 

                                                 
201 Embora a obtenção de conhecimento verdadeiro por meio das provas não deva ser encarada como fim último 

ou mais importante do processo penal, a sua estreita vinculação com a justiça das decisões traz à tona que ela 

não pode ser obstaculizada sem maiores reflexões. Nesse sentido, Michele Taruffo (Verità e probabilità..., p. 

217) aduz que a busca da verdade somente pode ser afastada por valores de no mínimo igual importância, 

devendo prevalecer quando assim não o for. E para se operar tal sopesamento de forma adequada, salienta 

Mirjan Damaska (Truth in Adjudication..., p. 306-7), esses valores devem ser identificados com precisão, 

conquanto não se trate de tarefa simples. Como exemplo, vale-se o autor do interrogatório com métodos 

coercivos, o qual pode ser afastado tanto para se atender a preocupações humanitárias, como para se garantir a 

confiabilidade da informação. Por outro lado, Gerhard Walter (Il diritto..., p. 1198-9) assevera que qualquer 

restrição ao direito à prova somente pode ser determinada por lei e desde que responda a um direito público 

preponderante e que não atinja o núcleo intangível do primeiro. 
202 É o que pugna Aniello Nappi, Guida al Codice..., p. 125-6. Segundo o autor, com efeito, o simples fato de 

se propor uma prova já implica a sua admissão, salvo se demonstrada sua inadmissibilidade. No mesmo sentido, 

Giulio Illuminati, Ammissione e acquisizione della prova nell’istruzione dibattimentale, in FERRUA, Paolo 

et. al., La prova nel dibattimento penale, Torino: G. Giappicheli, 2007, p. 84; Mario Chiavario, 

Considerazioni..., p. 2019 e Cristiana Valentini, I poteri del giudice..., p. 83. Giuseppe Bianchi 

(L’ammissione..., p. 45), por sua vez, ressalva se tratar de uma presunção relativa. Em idêntico sentido, Rossano 

Adorno (Ammissione delle..., p. 185) fala em presunção iuris tantum. Por outro lado, Pier Paolo Rivello (Limiti 

al diritto alla prova..., p. 28) acrescenta que a ausência de um juízo expresso de admissibilidade implica a 

admissão tácita da proposição probatória. 
203 Como leciona Maria Thereza Rocha de Assis Moura (A prova por indícios..., p. 48), “a presunção pode ser 

definida, sob o aspecto jurídico, como a ilação que a lei ou o magistrado tira de um fato conhecido, partindo 

da experiência comum, para afirmar, antecipadamente, como certo ou provável, um fato desconhecido”. No 

mesmo sentido, Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró (Ônus da prova..., p. 262 2 seguintes) leciona que 

presunção é o resultado de uma atividade intelectiva que, a partir de um fato provado, conclui pela ocorrência 

de um fato não provado, o que provoca uma alteração na ditribuição do ônus da prova. Não é, todavia, o que 

se verifica no caso dos requerimentos probatórios cuja admissibilidade há de ser apreciada pelo julgador. Em 

primeiro lugar, não há qualquer fato provado do qual se extrai a probabilidade da ocorrência de um fato 

desconhecido. Ademais, também não se verifica a atribuição de um ônus à parte diversa da normalmente 

onerada. Na fase do juízo de admissibilidade probatória, o que há, na verdade, é a simples apreciação do direito 

das partes à admissão da prova requerida, de modo que este apenas pode ser restringido nas estritas e explícitas 

hipóteses de inadmissão. Não se trata, pois, de fase destinada a qualquer espécie de demonstração, mas apenas 

de verificação, de modo que a prova somente será inadmitida se, já à primeira vista, ultrapassar os limites do 

direito à admissão da prova. 
204 Nesse sentido, Giuliano Vassali (Il diritto..., p. 35) aduz, com base na Convenção Europeia de Direitos 

Humanos, que o juízo de admissibilidade da prova, inalienável exigência de um processo sério e que visa 

cumprir a sua função, deve possuir limites categóricos no interesse da reconstrução dos fatos, do direito de 

defesa e da paridade de armas. Ainda, lecionam Giovanni Conso e Giulio Illuminati (Commentario..., p. 592) 

que o julgador deve apreciar os requerimentos probatórios com base em parâmetros definidos de 

admissibilidade, de modo que qualquer valoração não baseada em tais critérios contraria o direito à prova das 

partes. Ainda, Mario Chiavario (La normativa sobre las pruebas en el proceso penal italiano: temas y 

problemas, in COLOMER, Juan Luis Gómez (Coord.), Prueba y proceso penal: análisis especial de la prueba 

prohibida em el sistema español y en el derecho comparado, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2008, p. 369), 

assevera a necessidade de se exercitar o controle sobre a admissão probatória dentro de limites muito rigorosos. 
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então, o desafio assumido pelo segundo capítulo do presente trabalho.  
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2. LIMITES DO DIREITO À ADMISSÃO DA PROVA 

 

Objeto central do presente estudo é definir com a maior exatidão possível o conteúdo 

do direito à admissão da prova. Para tanto, parte-se da premissa estabelecida no capítulo 

antecedente, de que a referida garantia é regida inicialmente por um princípio geral de 

admissão (ou seja, que a priori as provas requeridas pelas partes devem ser admitidas, a 

menos que se verifiquem determinadas hipóteses que legitimam a restrição ao referido 

direito), para, então, analisar quais são essas específicas situações. 

 

Antes, porém, de se passar à apreciação de cada uma das espécies de tais restrições, 

é de se destacar inicialmente que o termo limite é o que melhor se adequa para se referenciar 

às mencionadas hipóteses como gênero, especialmente sob a abordagem realizada no 

presente estudo. Isso porque, partindo-se do reconhecimento de um princípio geral de 

liberdade na admissão probatória, busca-se estabelecer com precisão o conteúdo do direito 

correspondente sob o prisma de sua extensão, isto é, até que ponto vai a sua efetiva 

configuração e, ao reverso, onde esta finda. E tal adequação terminológica se verifica tanto 

no sentido que lhe é atribuído na linguagem comum, quanto no léxico jurídico205.  

 

No primeiro caso, o vocábulo limite é empregado “para designar a linha 

demarcatória das coisas, em virtude da qual elas devam ser consideradas compreendidas. 

Desta forma, os limites demarcam a grandeza e a extensão das coisas, circunscrevendo-as de 

modo certo e fixo”. Trata-se, assim, de “pontos de referência, em que assenta qualquer 

limitação”, os quais revelam “o perímetro fixado, mostrando, exatamente, até onde se pode 

ir”. Em relação a conceitos, servem como “marcos determinadores”, de modo que “ficam 

elucidados e compreendidos”. Deveras, “somente tem limites o que está descrito com 

precisão”, sendo estabelecidos justamente “para que não se possa ir além do que é 

regularmente limitado”, devendo, pois, ser respeitadas suas linhas divisórias206. 

                                                 
205 Sobre tal distinção, leciona Luigi Paolo Comoglio (Lessico delle prove..., p. 1201-2) que a linguagem 

jurídica atribui a determinados termos significados específicos e, por vezes, distintos dos utilizados no sentido 

comum. Isso porque a primeira é especializada, setorial e técnica, uma vez que se refere ao direito, às normas 

e às suas fontes. No entanto, é natural que esta assuma como estrutura de sustentação palavras, símbolos e 

sinais pertencentes à linguagem comum. Configura-se, então, o léxico jurídico, assim entendido o conjunto de 

vocábulos, sinônimos e locuções que, dentro da linguagem especializada, técnica e setorial, são utilizados em 

função de um específico significado, variando em relação ao seu uso na linguagem comum. 
206 Todas as citações diretas do parágrafo são transcrições da lição de De Plácido e Silva, Vocabulário 

Jurídico..., Vol. III, p. 947 (itálicos do autos). No mesmo sentido, ainda que de modo menos abrangente quanto 
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No discurso jurídico, por sua vez, limites são geralmente associados não apenas à 

delimitação do conteúdo de um direito, precisando as hipóteses em que pode ser usufruido 

por seus titulares, mas também como óbice à intervenção estatal207.  

 

Assim, denota-se o porquê do emprego da expressão limites do direito à admissão 

da prova para se referir às hipóteses em que a restrição ao referido direito se revela legítima. 

De um lado, assim se reflete a preocupação de, ao se partir do reconhecimento da existência 

da garantia em comento (direito à admissão probatória), estabelecer com exatidão até que 

ponto vai a sua efetiva abrangência e, principalmente, seu marco delimitatório. De outro, 

serve para aludir à fronteira que não pode ser ultrapassada pelo Estado-julgador, fixando o 

terreno em que o juízo de admissibilidade está inexoravelmente vinculado àquele direito. De 

mais a mais, não são se pode olvidar que, mesmo sem tecer tais considerações, também a 

doutrina especializada se vale do termo “limites” para se referir ao direito à prova208.  

 

São essas, portanto, as razões que justificam a adoção no presente estudo da 

expressão limites do direito à admissão da prova, entendida esta como gênero que inclui as 

                                                 
à conceituação destacada no texto, assim define “limite” o Dicionário da Língua Portuguesa 

Contemporânea..., Vol. 2, p. 2269: “Linha que marca o fim de uma extensão (...) ponto extremo que se não 

pode ou não deve ultrapassar”. De forma semelhante, para Caldas Aulete (Dicionário Contemporâneo..., Vol. 

III, p. 2149) trata-se de “linha de demarcação entre terrenos ou territórios contíguos ou próximos; marco; 

baliza” ou de “termo que se pode ou se não deve ultrapassar”. Em sentido quase idêntico, Aurélio Buarque de 

Holanda Ferreira, Dicionário Aurélio..., p. 1266: “Linha de demarcação; raia (...) Linha real ou imaginária que 

separa dois terrenos ou territórios contíguos; estrema, baliza, divisa, fronteira”. Ainda, Antônio Houaiss e 

Mauro de Salles Villar (Dicionário Houaiss..., p. 1180) definem limite como “o que determina, marco os 

contornos de um domínio abstrato ou separa dois desses domínios”. 
207 Em tal contexto, são ilustrativas a considerações de Massimo Nobili (Divieti probatori e sanzioni, in La 

Giustizia Penale, Parte Terza, Gennaio, 1991, p. 641-2), para quem o conhecer judicial se diferencia de outras 

atividades racionais de conhecimento especialmente porque integra o exercício de poder. E aludir ao conceito 

de poder equivale a falar de de seus limites. Em seu entender, deveras, poder e limite constituem uma hendíade. 

Consequentemente, o processo penal deve ser entendido como regra e limite de poder, antídoto ao erro e 

possíveis abusos, tutela de valores porventura antagônicos e superiores à reconstrução dos fatos. Exemplo de 

tal visão é fornecido por Ada Pellegrini Grinover (Liberdades públicas e processo penal: as interceptações 

telefônicas, publicado originariamente em 1980 e republicada in idem, Provas ilícitas, interceptações e 

escutas..., p. 37-8), que trata as garantias do due process of law como limites à função jurisdicional, entre os 

quais reconhece “o uso dos meios de prova garantidos em geral”, e aduz que “a liberdade do indivíduo coloca-

se como limite à atividade estatal, também no que diz respeitoao exercício da jurisdição. E, no campo desta, os 

limites que se impõem ao Estado, para salvaguardar o sistema de liberdades públicas, configuram-se através 

daquele conjunto de garantias denominado due process of law”. 
208 Nesse sentido, na doutrina nacional, Antonio Magalhães Gomes Filho, Direito à prova..., p. 91 e seguintes; 

Ada Pellegrini Grinover, As provas ilícitas..., p. 413-4; e Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, Direito à 

prova e limites lógicos..., p. 289 e seguintes. Na Espanha, por todos, destaca-se o magistério de Marina Gascón 

Abellán (Los hechos..., p. 116), que fala em “limitaciones probatorias”. Na Itália, por sua vez, também se aduz 

a limites probatórios ou ao direito à prova (“limiti probatori” ou “limiti al diritto alla prova”). Por todos, 

destaca-se a lição de Pier Paolo Rivello, Limiti al diritto alla prova..., p. 1 e seguintes. 
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diversas situações em que o direito em questão é legitimamente restringido e que traduz o 

escopo de definir com a maior exatidão possível o seu conteúdo. 

 

Como antecipado, o direito à prova não é absoluto e, já no momento do juízo de 

admissibilidade, encontra restrições ao seu exercício209. Nesse passo, cumpre identificar 

quais são as espécies e os fundamentos dos limites à admissão da prova. 

 

Para tanto, de início é de se destacar que a prova transcende o direito e o processo, 

servindo a diferentes áreas do conhecimento. Com efeito, toda e qualquer pesquisa, seja no 

âmbito científico ou no das atividades cotidianas, está intrisecamente ligada à prova210. A 

especificidade da prova judicial é seu caráter jurídico, isto é, sua regulação jurídica e sua 

destinação para usos tipicamente jurídicos em contextos jurídicos211.  

 

Consequentemente, a prova judicial se sujeita não apenas às normas jurídicas, que a 

particularizam em relação às verificadas nas demais áreas, mas também aos critérios que 

governam a atividade probatória em todo e qualquer contexto212. 

 

Nos países da common law, a visualização dessas duas áreas distintas de regulação é 

facilitada pelo desenvolvimento da Law of Evidence, comumente concebida como o 

conjunto de regras de natureza jurídica que impõe exceções ao princípio de Free Proof213. 

De acordo com tal diferenciação, a princípio todo elemento de conhecimento apto a 

contribuir para a confirmação ou refutação de enunciados fáticos direta ou indiretamente 

                                                 
209 Vide item 1.6 supra. 
210 Susan Haack (Epistemology legalized..., p. 363-4) destaca que “inquiry is something just about everyone 

engages in just about every day, when they want to know the source of a bad smell, the cause of a delayed 

flight, and whatever; and it is the professional occupation of scientists, historians, detectives, investigative 

journalists, of legal and literary scholars, and of philosophers, among others”, acrescentando que “the concepts 

of inquiry and of evidence are intimately intertwined”.  
211 TARUFFO, La prueba..., p. 342.  
212 Ressalta-se aqui a importância da adoção do modelo epistemológico que funda a chamada “Rationalist 

Tradition”, conforme nota 42 supra. Em breves linhas, são suas premissas as concepções de que os eventos 

existem independentemente do sujeito cognoscente (realismo), de verdade como correspondência, da 

possibilidade de obter conhecimento sobre acontecimentos passados, ainda que sob probabilidades e não 

certezas, e a inferência como método de raciocínio sobre as provas para se chegar às decisões. 
213 TARUFFO, La prueba..., p. 357. Igualmente, Antonio Magalhães Gomes Filho, Direito à prova..., p. 95. 

Ilustrando tal assertiva, é o que pugna Adrian Zuckerman, The Principles of Criminal Evidence, Oxford: 

Claredon Press, 1989, p. 48: “most of the law of evidence consists of principles which alter the course of free 

proof”. 
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relacionados ao thema probandum pode ser empregado em juízo a menos que regras 

jurídicas, conhecidas como exclusionary rules, determinem sua inadmissibilidade214. 

 

Tal abordagem do fenômeno probatório, porém, não se restringe apenas à common 

                                                 
214 De acordo com o magistério de William Twinning (What is the Law of Evidence..., p. 202-5), quatro 

principais tentativas históricas de sistematizar a Law of Evidence podem ser identificadas nos países da common 

law: Geoffrey Gilbert buscou concentrar as normas probatórias sob o único princípio da best evidence rule; 

Jeremy Bentham condenava a existência de regras que impusessem qualquer forma de limitação à prova e 

argumentava que elas não deveriam existir, sendo ilustrativa da tônica de todo seu magistério a afirmação do 

autor (Rationale of Judicial Evidence, Vol. 4, London: Hunt and Clarke, 1827, p. 490) de que “evidence is the 

basis of justice: to exclude evidence is to exclude justice”); James Stephen procurou encontrar coerência em 

todas as regras probatórias sob o princípio da relevância; James Bradley Thayer tratou as regras sobre prova 

como exceções ao princípio de liberdade probatória (Free Proof), entendimento esse que foi posteriormente 

depurado por seu discípulo John Henry Wigmore e hoje prevalece na doutrina estadunidense. Com efeito, 

James Bradley Thayer (A Preliminary Treatise on Evidence at the Common Law, Boston: Little, Brown, and 

Company, 1898, p. 263) conjecura: “What is our Law of Evidence? It is a set of rules and principles affecting 

judicial investigations into questions of fact”. Assim, completa o autor (ibid., p. 269 e 265), a Law of Evidence 

“declares whether any given matter which is logically probative is excluded”, decorrendo o preceito de que 

“unless excluded by some rule or principle of law, all that is logically probative is admissible”. E finalmente 

arremata (idem, ibid.): “This excluding function is the characteristic on in our law of evidece”. Por sua vez, 

para John Henry Wigmore (The Principles of Judicial Proof, as given by Logic, Psychology, and General 

Experience and Illustrated in Judicial Trials, Boston: Little, Brown, and Company, 1913, p. 1, obra que, em 

sua terceira edição, de 1937, foi publicada sob o título “The Science of Judicial Proof” em vez de “The 

Principles of Judicial Proof”, e The Problem of Proof, in Illinois Law Review, Vol. 8, n. 2, 1913, p. 77-8), o 

estudo da prova judicial divide-se em duas partes, a saber, “a probative science – the principles of proof”, 

independente das regras artificiais do procedimento, e “Admissibility”, consistente nas regras procedimentais 

previstas por lei. E segundo seu magistério, “this process of Proof is the more important of the two”, pois “the 

procedural rules for Admissibility are merely a preliminary aid to the main activity, viz. the persuasion of the 

tribunal's mind to a correct conclusion by safe materials”. Não se pode olvidar, porém, que se trata de visão 

criticada por William Twining, para quem a posição de James Bradley Thayer, lapidada por John Henry 

Wigmore, merece reinterpretações e modificações. Com efeito, reputa o autor (ibid., p. 210-8) que a visão da 

Law of Evidence como o conjunto das normas jurídicas que impõem exceção ao princípio de Free Proof é 

muito restritiva, exagerando a importância das regras probatórias legais (o que o autor alcunha de “the argument 

of exaggerated importance”), enquanto se deveria tratar o fenômeno probatório de forma mais ampla. Com 

efeito, em vez de se pensar a Law of Evidence como “Law in Evidence”, dever-se-ia abordar o estudo do tema 

como “Evidence in Law”, de modo a incluir outras fontes de normas, além das legais, que estruturam, guiam 

e regulam a argumentação acerca de questões sobre fatos. Assim, a lógica da prova e a noção de Free Proof 

deveriam, em verdade, ser tratadas como parte da Law of Evidence. Tudo isso, porém, não afasta a ideia de 

aplicação à prova dos princípios gerais de senso comum e de de conceitos básicos da lógica, os quais são 

sujeitos a limitações técnicas decorrentes de regras probatórias que se caracterizam como exceções ao princípio 

de Free Proof. Trata-se de abordagem que carateriza a chamada “New Evidence Scholarship”, expressão que, 

segundo John D. Jackson (Analysing the New Evidence Scholarship: Towards a New Conception of the Law 

of Evidence, in Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 16, summer 1996, p. 309, nota 4), foi cunhada por Richard 

Lempert, para quem (idem, The New Evidence Scholarship: Analysing the Process of Proof, in Boston 

University Law Review, Vol. 66, 1986, p. 439) “Evidence is being transformed from a field concerned with 

the articulation of rules to a field concerned with the process of proof”. Todavia, não falta quem se oponha a 

tradicional definição de Free Proof, como área não regulada por lei, diferentemente da Law of Evidence. Nesse 

sentido, vide Alex Stein (The Refoundation of Evidence Law, in Canadian Journal of Law and Jurisprudence, 

Vol. 9, n. 2, July 1992, p. 279-342, e idem, Against Free Proof, in Israel Law Review, Vol. 31, n. 1-3, 1996, 

p. 573-589), quem argumenta, em síntese, que a apreciação do valor probatório é permeada por juízos de valor 

e, por isso, não poderia ser relegada à discrição dos julgadores, e sim ser regulada por lei. Para o autor, 

entretanto, tal raciocínio não se estende à apreciação da admissibilidade probatória, pois esta não seria afetada 

por juízos de valor. 
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law215. Embora a liberdade da prova, expressão correspondente ao Free Proof nos países de 

tradição europeia-continental, costumeiramente indique conotações diversas nos dois 

sistemas probatórios contemporâneos216, também na civil law se verificam normas que vão 

de encontro ao direito à admissão da prova das partes217 e impedem o emprego de provas 

por elas pretendidas que poderiam auxiliar a reconstrução dos fatos218. 

 

Ocorre que, já nessa etapa prévia à aplicação de normas jurídicas, as quais podem 

implicar restrições ao direito à admissão da prova das partes, verificam-se determinadas 

regras que se aplicam a qualquer atividade probatória e que não podem deixar de ser 

                                                 
215 TARUFFO, La prueba..., p. 358. Nesse mesmo sentido, Karl H. Kunert, Some Observations on the Origin 

and Structure of Evidence Rules under the Common Law System and the Civil Law System of “Free Proof” in 

the German Code of Criminal Procedure, in Buffalo Law Review, n. 16, 1966, p. 122-164. Ainda, lecionam 

John D. Jackson e Sarah J. Summers (The Internationalisation..., p. 11) que qualquer sistema judicial que 

atribui aos julgadores a tarefa de avaliar as provas para determinar os fatos adere ao Free Proof e à sua limitação 

por meio de regras probatórias. Aliás, para os autores (ibid., p. 14-27), o compartilhamento de um mesmo 

modelo epistemológico, o Rationalist Tradition, somado ao interesse na proteção dos valores individuais em 

ambos os sistema, permitem verificar princípios probatórios aplicáveis, de forma indistinta, tanto a países de 

common law, como a ordenamentos de civil law, a saber: a filosofia empirista impõe que se permita às partes 

aduzir suas conclusões com base em todas as provas relevantes disponíveis; os acusados merecem a superação 

do mais alto grau probatório (standard) para sua condenação; os julgadores devem operar em ambiente 

independente e imparcial; e as funções de acusar e julgar devem ser atribuídas a sujeitos distintos.   
216 Historicamente, a expressão liberdade da prova nos países de tradição europeia-continental é atrelada à 

oposição ao sistema de provas legais, que impunha a pré-determinação do valor probatório. Sua origem, com 

efeito, está ligada à crise da sociedade feudal e à formação dos Estados nacionais, como uma forma de substituir 

os costumes germânicos de solução de conflitos como os duelos, os juramentos e as ordálias, cuja derrocada 

se verificou no final do século XVIII, quando, no fervor das ideias iluministas, fortaleceram as críticas contra 

o aparato repressivo das monarquias absolutas e, entre elas, o sistema de provas legais, levando à afirmação do 

princípio da livre convicção. É o que leciona Antonio Magalhães Gomes Filho, Direito à prova..., p. 19-27. 

Sobre os diferentes sentidos da expressão “liberdade da prova” na doutrina dos países de civil law, vide nota 

188 supra. Nada obstante, como leciona William Twining (Freedom of Proof..., p. 449-452), mesmo nos países 

da common law não há um único sentido para Free Proof. Exemplificativamente, o autor destaca os diferentes 

entendimentos de Jeremy Bentham, James Bradley Thayer e Jonathan Cohen. Cada um deles, deveras, 

enfatizava a liberdade da prova em relação a diferentes tipos de normas: Thayer rejeitava todas as exclusionary 

rules, Cohen apenas as exclusionary rules of intrinsic policy (vide item 2.2.1 infra) e Bentham qualquer regra 

técnica mandatória. Vale notar que isso reflete as diferentes concepções de cada um sobre o que consideram 

como normas (sentido mais ou menos amplo), mas, a despeito das diferentes posições sobre o conceito de Free 

Proof, o ponto comum é a liberdade dos julgadores quanto a restrições técnicas ou artificiais no uso da razão 

prática na argumentação. Portanto, a base do princípio de Free Proof é a liberdade dos julgadores, bem como 

de outros participantes do processo, em relação a interferências técnicas nos princípios ordinários de raciocínio 

na reconstrução fática.  
217 Como ressalta Michelle Taruffo (Note per una riforma..., p. 259), a liberdade da prova, no sentido de Free 

Proof, não configura um conceito abstrato, mas uma manifestação do direito à prova. Em outros termos, o 

autor (La prueba..., p. 357) afirma que a liberdade da prova, no plano normativo, decorre do direito à prova 

das partes. 
218 Michele Taruffo (La prueba..., p. 347) destaca a existência nos países de civil law inclusive de regras com 

natureza de exclusão tal como as exclusionary rules, as quais excepcionalmente afastam o emprego de provas 

pretendidas pelas partes para subsidiar a reconstrução dos fatos. O que varia é o seu conteúdo, ou seja, os tipos 

de prova que se reputam inadmissíveis, mas se trata de uma mesma técnica normativa, consistente em impedir 

a utilização de prova que a priori seria admissível. 
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observadas. Afinal, o fenômeno probatório não está completamente contido em normas 

jurídicas ou somente por elas é definido219. E é justamente nesse contexto que se distinguem 

os limites lógicos ou racionais dos limites jurídicos à admissão da prova.  

 

2.1. Limites lógicos ou racionais 

 

Núcleo essencial da prova nas diferentes áreas de conhecimento em que empregada, 

independentemente do seu contexto ou conteúdo220, é o raciocínio inferencial221. Isso porque 

a prova é sempre empregada para obter informações visando testar hipóteses e justificar 

conclusões, o que se dá por meio de inferências222, isto é, utilizando-se de dados conhecidos 

                                                 
219 TARUFFO, La prueba..., p. 348. Nesse contexto, ilustrativa a metáfora utilizada por Michele Taruffo (ibid., 

p. 359), que compara a situação descrita com a pele do leopardo, em que as manchas (negras) representariam 

as áreas de regulação jurídica do fenômeno probatório e o fundo (amarelo) a parte submetida apenas aos 

critérios de racionalidade. Por sua vez, também William Twining (What is the Law of Evidence..., p. 211) 

utiliza-se de comparação metafórica, sem deixar de tecer crítica ao entendimento predominante sobre a Law of 

Evidence, referindo-se ao queijo Gruyère, aduzindo que há mais buracos (exclusionary rules) do que queijo 

(Free Proof). 
220 Na identificação de características da prova que independem de seu conteúdo ou substância, destaca-se o 

estudo de David Schum. Em livro inteiramente dedicado ao tema, o autor (The Evidential Foundations Of 

Probabilistic Reasoning, Evanston: Northwestern University Press, 1994, p. 1) aduz que a abordagem se 

justifica porque “we commonly use the term evidence with reference to observable phenomena upon which we 

base inferences about matters of interest and importance to us. We often make additional reference to the 

context in which some body of evidence arises; thus we speak of scientific evidence, medical evidence, legal 

evidence, and so on. One question concerns the extent to which evidence may share common properties 

regardless of the phenomena it reveals. Stated another way, we might inquire about the extent to which 

evidence can be studied abstractly without reference to any particular situation in which evidence arises. It may 

seem obvious to the engineer, physician, auditor, and sociologist use different evidence in order to draw 

conclusions of importance to them. But some itens of evidence seem to differ more in substance than they do 

in form or structure. In addition different disciplines encounter different mixtures of structurally discernible 

forms and combinations of evidence. My belief, which I will attempt to justify in theses pages, is that there are 

many things to be said about evidence that are independent of its content or substance”. Para o relacionamento 

do posicionamento do autor com o processo judicial, vide idem, A science of evidence: contributions from law 

and probability, in Law, Probability and Risk, n. 8, 2009, p. 197-231. 
221 É o que leciona William Twining, Evidence as a multi-disciplinary subject, publicado inicialmente in Law, 

Probability and Risk, Vol. 2, 2003, p. 91-107, e posteriormente revisado, sem mudanças de entendimento, in 

Rethinking Evidence..., p. 436-456. Em sua versão mais recente, o autor (op. cit., p. 441) adere ao 

posicionamento de David Schum destacado na nota supra: “David Schum has argued that many characteristics, 

credentials and principles of evidence are ‘substance blind’, that is to say they transcend the differences 

between types of evidentiary data such as traces, handwriting and witness testimony. For example we can make 

general statements about relevance, credibility, authenticity, and probative force without reference to any 

particular kind of data. I would go one stage further and suggest that the core concepts of evidence as a subject 

are also blind to typologies of sources and matters to be proved. The main general characteristics of the subject 

of Evidence are substance blind, source blind, and hypothesis blind. In other words the subject of Evidence at 

its core transcends disciplinary cultures, the objects of inquiry, and the peculiar methods and traditions of 

particular specialisms. Of course, there are special problems with DNA, polygraphs, witness psychology and 

so on. But the core of the subject is inferential reasoning”.  
222 Aduz William Twining, Evidence as..., p. 441: “The point is that, at its core, evidence as a multi-disciplinary 

subject is about inferential reasoning. The common ground is some general philosophical issues about logic, 

probability, truth and knowledge. ‘Evidence’ is a word of relation used in the context of argumentation (A is 

evidence of B). In that context information has a potential role as relevant evidence if it tends to support or 
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para se atingir constatações desconhecidas223. E a atividade inferencial, por sua vez, é 

reconhecidamente governada pela lógica e por seus princípios224. Isso significa dizer, em 

                                                 
tends to negate, directly or indirectly, a hypothesis or probandum. One draws inferences from evidence in order 

to prove or disprove a hypothesis or probandum. The framework is argument, the process is proof, the engine 

is inferential reasoning from information”. Em face de tais considerações, defende o autor (ibid., p. 448-451) 

o desenvolvimento de uma teoria geral da prova aplicável a diferentes disciplinas e contextos em que decisões 

práticas são elaboradas. Não se pode olvidar, porém, que não se trata de entendimento aceito sem objeções. 

Por exemplo, Susan Haack (Inquiry and advocacy, fallibilism and finality: culture and inference in science 

and the law, in Law Probability and Risk, Vol. 2, 2003, p. 213), ao aproximar o direito mais à ideia de cultura 

que de ciência, aduz ser menos que otimista sobre as perspectivas de tal posicionamento, reputando não existir 

um único modo de inferência utilizado por todos os cientistas, de modo que não haveria uma lógica indutiva 

sintaticamente caracterizável. Nada obstante, a objeção da autora parece ser afastada pelo alerta de William 

Twining (ibid., p. 446-8) de que devem ser realizadas distinções ao se considerar problemas de prova e 

inferências, a saber, a diferença entre pesquisas: sobre fatos pretéritos e futuros; genéricas e particulares; e 

destinadas à formação de hipóteses ou à confirmação de hipóteses. Nesse passo, caraterizando-se o processo 

judicial como uma pesquisa particular, sobre fatos pretéritos e destinada à confirmação de hipóteses, o 

raciocínio inferencial é limitado por tais circunstâncias e não se confunde com o verificado em pesquisas com 

características diversas. No mesmo passo, Robert S. Thompson (Decision, Disciplined Inferences and the 

Adversary Process, in Cardozo Law Review, Vol. 13, 1991, p. 729) afirma que o processo judicial é apenas 

ilustração de um gênero de formação de decisões diante da incerteza. Assim, uma vez que o julgador deve 

atingir uma solução baseada em critérios que não o capricho, o desejo ou o interesse pessoal, ampara-se em 

inferências por ele construídas a partir de certas informações. Sobre as nuances da construção de uma teoria 

geral da inferência, identificando a aplicação de diferentes teorias (tais como a de Pascal/Bayes e a de 

Bacon/Cohen) a diferentes domínios no processamento de informações, mas que possui como pilares as formas 

ordinárias de inferência, utilizadas por todos cotidianamente, ver Peter Tillers, Mapping Inferential Domains, 

in Boston University Law Review, vol. 66, 1986, p. 883-936. Ainda, vale destacar artigo de David Schum, 

Probability and The Processes of Discovery, Proof, and Choice, in Boston University Law Review, n. 66, 

1986, p. 825-876, trabalho reconhecidamente elaborado após debate com Peter Tillers sobre o tema, mas que 

reflete abordagem distinta. De fato, o primeiro foca nas diferentes configurações da inferência no processo e o 

último diferencia a inferência de acordo com os diferentes momentos do processo e os atores de tal atividade, 

mas ambos ressaltam a adequação das teorias da probabilidade a diferentes situações. Posteriormente, ambos 

os autores produziram juntos estudo destinado a explorar a lógica dos complexos processos de formação do 

resultado da prova por meio da construção de uma teoria da inferência mais compreensiva que a professada 

por John Henry Wigmore: vide Peter Tillers e David Schum, Charting New Territory in Judicial Proof: Beyond 

Wigmore, in Cardozo Law Review, Vol. 9, 1988, p. 907-966.  
223 Para definir o conceito de inferência, Susan Haack (Philosophy of Logics, New York: Cambridge University 

Press, 1978, p. 247) assevera que “a person infers q from p if he comes to accept q on the strength of p, or 

comes to accept that if p were the case, then q would be the case”. Ainda que sob uma abordagem sobre a 

metodologia de estudos jurídicos, Lee Epstein e Gary King (The Rules of Inference, in The University of 

Chicago Law Review, Vol. 69, n. 1, 2002, p. 2) lecionam que o campo do direito é permeado pelo empirismo, 

que se verifica, explícita ou implicitamente, com a obtenção de conclusões baseadas em observação ou 

experiência, e pelas inferências, ao se utilizar fatos conhecidos para apreender fatos desconhecidos. De fato, 

consoante seu magistério (ibid., p. 29), inferência caracteriza-se como “the process of using the facts we know 

to learn about facts we do not know”. No mesmo passo, manifesta Maria Thereza Rocha de Assis Moura (A 

prova por indícios..., p. 38) que “por inferência, entendemos a operação lógica pela qual se conclui de um juízo 

a outro juízo ligado com o primeiro, ou, então, o ato de tirar de um fato, ou de uma proposição dada, a 

consequência que dela resulta”. No mais, como alertam Lee Epstein e Gary King (ibid., p. 50) a premissa básica 

de toda pesquisa empírica e de qualquer teoria séria sobre a inferência é que todas as conclusões são, até certo 

ponto, incertas. Isso porque os fatos conhecidos são relacionados aos desconhecidos com base em suposições 

que não podem ser totalmente verificadas. É por essa razão, aliás, que se verifica a aproximação entre os 

estudos sobre inferência e probabilidade no processo, tema objeto de grande atenção nos Estados Unidos. 
224 De acordo com a lição de Susan Haack (Philosophy of Logics..., p. 1 e 10), a preocupação central da lógica 

diz respeito à discriminação de argumentos válidos e inválidos, avaliação esta que envolve a conexão entre 

premissas e conclusões. Por outro lado, segundo Terence J. Anderson (Refocusing the New Evidence 

Scholarship, in Cardozo Law Review, vol. 13, 1991, p. 783-4), é incontroverso que a qualquer conjunto de 

informações que constituem provas a partir das quais se pretende reconstruir eventos pretéritos a fim de 
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outros termos, que a lógica é inerente à atividade probatória225.  

 

E como não poderia ser diferente, também no âmbito processual a lógica há de operar 

sobre a atividade probatória226. Como consequência, é exigida a observância de critérios 

cognitivos próprios da racionalidade geral227, os quais independem de previsão em normas 

legais228, porquanto atuam previamente à regulação jurídica da prova229. E ao se observar 

                                                 
solucionar questões sobre fatos incertos, aplicam-se os princípios da lógica, que são a dedução, a indução e a 

abdução. Deveras, ainda conforme o mesmo autor, em coautoria com David Schum e William Twining 

(Analysis of Evidence..., p. 55 e seguintes), a investigação, a análise e a prova, em qualquer contexto, exigem 

o uso de tais padrões. Para os autores, a dedução implica que a premissa maior se configure como uma 

proposição universalmente verdadeira, a indução se caracteriza pela generalização, não universalmente 

verdadeira, de sua premissa maior e a abdução representa o processo criativo, envolvendo não o raciocínio 

sobre uma hipótese para atingir uma conclusão, mas a partir da prova para a construção de hipóteses que podem 

explicá-la. David Schum (Probability and the Processes..., p. 838-40), alerta para a existência de controvérsia 

a respeito da autonomia da abdução, como espécie de inferência distinta da indução, mas pontua que, para 

quem assim o reconhece (como o próprio indica fazer), tem-se que “deductive reasoning shows that something 

must be true, inductive reasoning shows that something is likely to be true, but abductive reasoning shows that 

something may possibly be true”. Vale destacar que David Schum também identifica o momento em que cada 

um deles opera no processo. Com efeito, o autor (ibid., p. 831-7) diferencia três “atos” na “peça” representada 

pelo processo: descobrimento, que se inicia logo após o momento de importância substantiva (assim entendido 

o evento do qual podem desdobrar consequências previstas em lei) e implica a geração de hipóteses a partir de 

provas desde já disponíveis ou para buscar provas (primeira cena do primeiro ato), a eliminação de 

possibilidades (segunda cena do primeiro ato), assim entendido o refinamento das hipóteses inicialmente 

aventadas, e  a estruturação dos argumentos (terceira cena do primeiro ato) a serem utilizados na fase judicial; 

prova, assim definido o momento em que se dá início do processo e que consiste na verificação da força dos 

argumentos apresentados pelas partes; deliberação e escolha, ato final da peça processual em que se chega a 

uma decisão final, a partir de conclusões extraídas das provas produzidas em juízo. Nesse passo, assevera 

David Schum (ibid., p. 841), o momento do descobrimento caracteriza-se como processo criativo de geração 

de hipóteses (abdução) do qual são deduzidos testes probatórios (dedução), enquanto o momento da prova 

configura processo indutivo de se graduar a probabilidade das hipóteses em face dos elementos probatórios 

obtidos (indução). Em outros termos, enquanto a dedução e a abdução se verificam no momento do 

descobrimento (que no processo penal se identifica com a investigação), predominam nas cenas seguintes, de 

prova e deliberação/escolha (a aprecição em juízo), o raciocínio indutivo. Sobre os modos de operação do 

raciocínio abdutivo na fase investigatória, vide idem, Marshaling Thoughts and Evidence During Fact 

Investigation, in South Texas Law Review, Vol. 40, 1999, p. 401-454, e idem, Species of Abductive Reasoning 

in Fact Investigation in Law, in Cardozo Law Review, Vol. 22, 2001, p. 1645-1681. 
225 E esta, por sua vez, está intrinsecamente ligada à epistemologia. Nesse contexto, é o que leciona Alvin 

Goldman, Epistemics: The Regulative Theory of Cognition, in The Journal of Philosophy, Vol. 75, n. 10, 1978, 

p. 514-5. 
226 Conforme Claudio Papagno (L’interpretazione del giudice penale tra regole probatorie e regole decisorie, 

Milano: Giuffrè, 2009, p. 395-6), é indubitável que os cânones lógico-racionais se aplicam ao processo, 

implicando a utilização de instrumentos epistemológicos capazes de assegurar à reconstrução fática o maior 

grau de racionalidade e logicidade, que, no âmbito da decisão judicial, afastam a caracterização de um sistema 

processual baseado na intime convinction. 
227 Sobre as regras lógicas, leciona Giulio Ubertis (Profili di epistemologia..., p. 92) que, por caracterizarem 

fruto de conhecimento universalmente reconhecido, não podem ser ignorados no âmbito processual.  
228 TARUFFO, La prueba..., p. 359. Não raro, porém, elas são veiculadas por regras jurídicas, o que, segundo 

Michele Taruffo (ibid., p. 362), só ocorre porque se considera oportuna a aplicação de critérios mais rígidos e 

rigorosos que os critérios de razoabilidade, alterando a sua ratio e chegando mesmo ao ponto de contradizê-la. 
229 Não se pode deixar de destacar, contudo, que a aplicação de regras dessa natureza não é imune a críticas. 

Nesse sentido, Bruno Cavallone (Riflessioni sulla cultura della prova, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura 

Penale, 2008, p. 973-4) afasta a utilidade das regras racionais, enquanto preceitos extranormativos, para 

formação da decisão judicial. Segundo seu entendimento, é ilusória a ideia de deduzir logicamente princípios 
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especificamente o momento da admissibilidade probatória, denota-se que também as regras 

dessa natureza podem restringir o direito à admissão da prova das partes230. Identificam-se, 

então, os limites lógicos ou racionais de admissão probatória. 

 

Ocorre que, muito embora seja amplamente reconhecida a existência de uma primeira 

espécie de filtro racional ou lógico à admissão da prova, não se verifica consenso sobre qual 

(quais) precisamente é (são) o(s) critério(s) dessa natureza que condiciona(m) a admissão 

probatória231. Giulio Ubertis232, por exemplo, aduz à verossimilhança, à pertinência e à 

relevância, ao passo que Antonio Magalhães Gomes Filho233 e Gustavo Henrique Righi 

Ivahy Badaró234 se referem à relevância e à pertinência, enquanto Michele Taruffo235 se 

restringe à relevância, tal como se dá nos países common law236. De mais a mais, para cada 

um dos critérios identificados não há definição unívoca, encontrando-se posições que 

atribuem, à descrição de um mesmo fenômeno, denominação diversa.  

                                                 
racionais que impõem regras idôneas a guiar de forma homogênea os processo mentais de qualquer um que 

deve utilizar um determinado repertório de informações para reconstruir uma hipótese fática desconhecida, 

posição esta à qual se refere como “quell’‘ottimismo razionalista’ che William Twining considera carattere 

universale e costante degli studiosi del diritto delle prove”. Isso principalmente porque, em seu entendimento, 

o processo decisório variaria de acordo com o sujeito a quem incumbe a missão, de modo que uma mesma 

hipótese poderia ser decidida diferentemente a depender do sujeito judicante.  
230 Nesse sentido, é o que leciona Antonio Magalhães Gomes Filho, Direito à prova..., p. 130-1: “a exclusão 

de provas não se faz apenas por critérios jurídicos (admissibilidade), mas também deve obedecer a exigências 

de ordem lógica: trata-se, então, de verificar se as provas que se pretende introduzir no processo são úteis ao 

julgamento ou, ao contrário, representem perda de tempo ou fator de confusão para o raciocínio do julgador”. 

Por outro lado, o autor (Princípios gerais da prova no Projeto de Código de Processo Penal: Projeto n. 

156/2009 do Senado Federal, in Revista de Informação Legislativa, n. 183, julho/set., 2009, p. 39) também 

destaca a função de garantia em tal limitação baseada em critérios lógicos ou racionais à admissão da prova, 

qual seja, restringir o exercício de poder desempenhado com o conhecer judicial. Nesse sentido, Massimo 

Nobili, Art. 187 – Oggeto della prova, in CHIAVARIO, Mario (Coord.), Commento al nuovo Codice di 

Procedura Penale, Vol. II, Torino: UTET, 1989, p. 390-1. 
231 Para uma análise quanto aos diferentes sentidos atribuídos pela doutrina brasileira e estrangeira aos 

conceitos de pertinência e relevância, vide Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, Direito à prova e os limites 

lógicos..., p. 299-311. 
232 UBERTIS, La ricerca..., p. 17, sem prejuízo de obras posteriores em que reproduziu seu entendimento. 

Aliás, tendo em vista que muitas das considerações delineadas no primeiro trabalho são repetidas, por vezes 

ipsis literis, nos estudos mais recentes, ao se expor a sua posição será privilegiada a referência à obra de 1992, 

deixando-se para se indicar os demais, sempre em ordem cronológica de publicação, somente em caso de 

colocações inéditas, expostas de forma mais simples à compreensão ou de modo que as explicações expostas 

em umas e outras se complementem. 
233 GOMES FILHO, Direito à prova..., p. 130-3. 
234 BADARÓ, op. cit., p. 294. 
235 TARUFFO, La prueba..., p. 364 e seguintes. 
236 Destaca William Twining (What is the Law of Evidence..., p. 205) que desde a obra de Jeremy Bentham já 

se indicava como uma das poucas hipóteses de exclusão da prova a irrelevância. Desde então, tal conceito teria 

sido aprofundado por autores como Bradley Thayer e John Henry Wigmore até que, em 1975, a relevância 

passou a ser normativamente prevista nos Estados Unidos, na Rule 401 das Federal Rules of Evidence. 
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Em face de tal indefinição, antes que procurar estabelecer uma nomenclatura 

pretensamente mais correta, cumpre identificar estruturalmente os diferentes critérios de 

natureza lógica ou racional propostos como operantes sobre a admissibilidade probatória e, 

então, averiguar quais deles podem ser considerados legítimos limites ao direito à admissão 

da prova. Para tanto, é profícuo partir da concepção mais ampla, oferecida por Giulio 

Ubertis, que indica três diferentes critérios racionais ou lógicos que podem servir como 

limites à admissão da prova: a verossimilhança, a pertinência e a relevância237.  

 

Ocorre que, para se coadunar com o princípio geral de liberdade probatória na 

admissão da prova238, os limites em questão devem sempre ser apreciados em sua faceta 

negativa, de modo que a prova somente será inadmitida se for evidente qualquer afronta aos 

critérios lógicos, e não positiva, como condições do requerimento probatório a serem 

demonstradas pelas partes sob pena de um juízo negativo de admissibilidade239.  

                                                 
237 Trata-se, no entender de Giulio Ubertis (La ricerca..., p. 17), de manifestação da denominada dialética 

probatória interna. A distinção entre dialética probatória externa e interna é proposta pelo autor (Fatto e 

valore..., p. 93-100) ressaltando que o êxito do processo não decorre de uma recepção passiva, por parte do 

julgador, da atividade probatória, mas de uma ativa participação de todos os sujeitos processuais, que intervêm 

com suas personalidades e diversas perspectivas em cada momento do desenvolvimento procedimental, 

influenciando inevitavelmente o seu curso. E conforme assevera em trabalho posterior (idem, Profili di 

epistemologia..., p. 56), a concepção dialética da prova é uma síntese das concepções argumentativa e 

demonstrativa da prova e possui dois perfis. Nesse contexto, aduz o autor (Prova (in generale)..., p. 302, e 

idem, La ricostruzione del fatto..., p. 43) que a dialética probatória externa diz respeito ao reconhecimento às 

partes da garantia de intervenção na formação dos elementos cognitivos constituendos e na adução sobre 

aqueles pré-constituídos, essencial para a atribuição de potencialidade persuasiva do fenômeno probatório. Já 

a dialética probatória interna não se evidencia sob manifestação imediatamente exterior, caracterizando-se pelo 

procedimento cognitivo realizado pelo julgador, que determina o seu convencimento por meio de uma sucessão 

de decisões parciais. Assim, é em razão da última que se avultam os conceitos que desempenham a função de 

limites à admissibilidade probatória, cumprindo a exigência de avaliar as proposições probatórias a fim de 

evitar a violação dos mais elementares critérios de racionalidade processual. É o que leciona Giulio Ubertis, 

La ricerca..., p. 17; idem, Prova: II) teoria generale..., p. 8-9; e idem, Sistema di procedura..., p. 86-7. Vale 

notar que, dentro desta valoração que reputa caracterizar a dialética probatória interna, o autor acrescenta 

também o conceito de concludência probatória. Nada obstante, esclarece tratar-se de critério a ser apreciado 

apenas após a produção probatória, mais especificamente no momento da valoração, razão pela qual não é 

objeto de análise no presente trabalho. 
238 Como visto no item 1.6 supra, o princípio geral de liberdade na admissão da prova decorre da função 

epistêmica do processo, a qual impõe tendência de se admitir todo elemento de conhecimento possa ser 

utilizado na reconstrução dos fatos, bem como do reconhecimento do direito à admissão da prova, enquanto 

manifestação do direito à prova. 
239 É, note-se, o que leciona Nicolò Trocker (Processo civile e costituizione..., p. 527-8), quem, ao tratar dos 

critérios que podem ser utilizados pelo julgador para rejeitar os requerimentos probatórios das partes 

(referindo-se à relevância), assevera a necessidade de sua avaliação em sentido negativo (como manifesta 

irrelevância), e não positivo. E tal perspectiva, que segundo o autor poderia parecer um mero jogo de palavras, 

justifica-se por atribuir compreensão mais ampla ao direito à prova, uma vez que reduz a discricionariedade do 

julgador quando do juízo de admissibilidade probatória. Em suas palavras, “ne esce grandemente rafforzata 

l’idea che il diritto delle parti di difendersi provando non riferito soltanto alla presentazione o proposizione dei 

mezzi di prova, ma anche all’assunzione (o ammissione) degli stessi”. Denota-se, pois, ser o direito à admissão 

o fundamento para se impor a avaliação dos limites à admissibilidade em chave negativa, de modo que o juízo 

negativo se dê apenas quando o requerimento probatório ultrapassar o conteúdo daquela garantia de forma 
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Por essa razão, a fim de evidenciar a sua forma de operação quando do juízo de 

admissibilidade, os limites lógicos propostos por Giulio Ubertis serão apreciados em suas 

acepções negativas, a saber, inverossimilhança, impertinência e irrelevância. 

 

2.1.1. Inverossimilhança 

 

Para Giulio Ubertis, o primeiro critério lógico a limitar a admissibilidade probatória 

é a verossimilhança240, a qual, em seu entender, exigiria, sempre conforme a epistemologia 

dominante241, o emprego preliminar de leis lógicas e científicas242 sobre o aspecto histórico 

                                                 
manifesta. Aliás, vale destacar que já em 1974 o autor propunha a adoção da fórmula “manifestamente 

irrelevante”, que, em 1988, veio a ser expressamente adotada pelo Código de Processo Penal italiano. De todo 

modo, o fato é que um verdadeiro direito à admissão da prova, por si só, já impõe a perspectiva negativa do 

juízo de admissibilidade e torna prescindível o seu expresso reconhecimento legal, razão pela qual a ausência 

de expressa previsão como do ordenamento italiano não traz prejuízo à presente análise. Tanto é assim, aliás, 

que Luigi Paolo Comoglio (Prove ed accertamento..., p. 136) indica ser mais adequado definir o direito à prova 

como direito à admissão, à obtenção e à produção de todas as provas que não sejam legal ou lógicamente 

inadmissíveis, do que como direito à admissão, à obtenção e à produção de todas as provas legal e logicamente 

admissíveis. 
240 A apreciação da verossimilhança, em juízo preliminar, como possível limite à admissibilidade probatória 

foi realizada, já em 1955, por Piero Calamandrei, Verità e verosimiglianza, in Rivista di Diritto Processuale, 

Vol. X, Parte I, 1955, p. 171-174.  
241 Nesse sentido, Giulio Ubertis remete à lição de Franco Cordero, para quem (idem, Procedura penale..., p. 

572) “l’orizzonte istruttorio ha come limite l’epistemologia dominante”. Em tal contexto, aliás, pode ser 

enquadrado o Rationalist Tradition anteriormente tratado (vide nota 42 supra). 
242 Para Giulio Ubertis (Prova (in generale)..., p. 310-11; idem, Profili di epistemologia..., p. 92-4; e idem, La 

ricostruzione del fatto..., p. 50-2), leis lógicas são conhecimentos social e historicamente determinados, 

universalmente reconhecidos e que não podem deixar de ser aplicados no curso do desenvolvimento processual. 

Já as leis científicas são distinguidas pelo autor entre probabilísticas e não probabilísticas. Segundo seu 

magistério, as primeiras, por se referirem a uma concepção meramente quantitaviva de probabilidade, 

conduzem o juiz ao emprego de cálculos numéricos não diverso do verificado no sistema de prova legal, 

deixando de oferecer uma garantia cognitiva substancial. Já as leis científicas não probabilísticas, por seu turno, 

dizem respeito àquelas universalmente válidas e inseridas em sistema de assertivas amplamente aceitas. Não 

se trata, pois, de generalização meramente empírica, mas enquadrada dentro de aparato nomológico ou teórico. 

Assim, ressalva-se que a verossimilhança diz respeito às leis científicas não probabilísticas. Vale ainda notar 

que, já em estudo anterior, o autor (Fatto e valore..., p. 67) ressaltava que as leis lógicas e científicas (ainda 

que sem diferenciar entre as probabilísticas ou não) não poderiam deixar de ser observadas justamente por sua 

universalidade, sob pena de tornar as decisões desse modo formuladas “intersoggettivamente inverificabili”. 

Giulio Ubertis (Profili di epistemologia..., p. 85) aduz ainda que apenas excepcionalmente, e somente em razão 

de determinados dipositivos normativos previstos no ordenamento italiano, a verossimilhança deve ser 

verificada com base nas máximas de experiência, as quais devem ser entendidas como enunciações de caráter 

geral provenientes da observação de fatos pretéritos conforme a cultura média. E tal entendimento, conforme 

expressamente reconhece o autor, baseia-se no magistério de Friedrich Stein (El conocimiento..., p. 27), para 

quem as máximas de experiência são, em sua essência, “definiciones o juicios de contenido general, desligados 

de hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los 

casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez 

para otros nuevos”. Para mais considerações a respeito do entendimento de Giulio Ubertis sobre as máximas 

de experiência, vide idem, Fatto e valore..., p. 57-70, assim como Friedrich Stein, op. cit., p. 21-58. Já para 

uma análise comparativa entre as máximas de experiência e as leis científicas, Giulio Ubertis, Sistema di 

procedura..., p. 68-71. 
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do enunciado fático a ser provado, isto é, o objeto da prova requerida243.  

 

Em outros termos, o enunciado fático cuja demonstração a parte pretende com 

determinada prova não pode, de antemão e por si só, ir de encontro ao patrimônio de 

conhecimento historicamente dado, devendo ser caracterizado por sua hipotética 

verificabilidade244. Como exemplo, cita-se o requerimento de inquir Satanás, com quem o 

acusado teria um pacto e que possuiria relação com a conduta imputada245. 

 

Michele Taruffo, porém, refuta a adoção da verossimilhança como critério lógico de 

admissibilidade da prova. Para o autor, com efeito, o juiz não poderia condicionar a admissão 

da prova à verossimilhança do fato enunciado sobre a qual ela verte (objeto da prova), pois 

também os enunciados fáticos que escapam ao que normalmente ocorre deveriam poder ser 

provados quando o seu conhecimento possa ser útil ao processo. Aliás, pelo contrário, os 

fatos afirmados que parecem não atender às máximas de experiência, fugindo da 

normalidade, seriam justamente os que mais mereceriam ser comprovados246.  

                                                 
243 UBERTIS, La ricerca..., p. 18-21. Nesse passo, ampara-se Giulio Ubertis na lição de Piero Calamandrei 

(Verità e verosimiglianza..., p. 171), segundo a qual o juízo de verossimilhança “è un giudizio dato non sul 

fatto, ma sulla affermazione del fatto, cioè sulla sulla allegazione (positio) del fatto, proveniente dalla parte che 

chiede di essere ammessa a provarlo e che lo afferma come storicamente già avvenuto”. 
244 Nesse sentido, Giulio Ubertis, La prova tra regole di esclusione e canone di valutazioni, in idem, Argomenti 

di Procedura Penale, 2002, p. 130; idem, Profili di epistemologia..., p. 138; idem, Sistema di procedura..., p. 

87. 
245 Trata-se de situação descrita por Franco Cordero, Procedura penale..., p. 572: “un pubblico ministero 

occultista afferma che N abbia devastato le messi a P, scatenandogli sui campi fulmini e grandine, 

servizievolmente mandati da Satana, col il quale aveva dei patti, e indica i relativi testimoni: mossa oziosa; 

l’assunto non costituisce tema proponibile”. 
246 Michele Taruffo (Studi sulla..., p. 64) identifica duas concepções diversas para verossimilhança: uma 

primeira atinente ao objeto da prova e outra relacionada ao elemento de prova. Em ambos os casos, tratar-se-

ia da correspondência às máximas de experiência, ao id quod plerumque accidit, mas enquanto a primeira 

poderia ser apreciada já preliminarmente à sua produção, de modo a avaliar sua admissibilidade, a segunda 

somente seria passível de avaliação após o êxito positivo da prova com sua produção, ou seja, quando da 

valoração da prova. E ao apreciar a verossimilhança como condição de admissibilidade da prova, o autor (Studi 

sulla..., p. 81-2) identifica três cenários diferentes. Em um primeiro sentido, o fato é verossímil quando o 

resultado probatório permite considerar como fundada a afirmação de sua existência e considerá-la verdadeira. 

Nesse sentido, a verossimilhança do fato é sinônimo da eficácia da prova e, por isso, não é apreciável 

preventivamente pelo julgador. Em um segundo sentido, o fato é verossímil se a prova que vise demonstrá-lo 

parece presumivelmente apto a alcançar o êxito positivo em relação ao modo como a existência do fato é 

afirmada e em relação à natureza do meio probatório. Nesse caso, a verossimilhança dependeria da previsão 

da eficácia da prova, razão pela qual não pode ser apreciada preventivamente pelo juiz e, consequentemente, 

não poderia constituir pressuposto de admissão da prova. Por fim, pode-se definir como verossímil o fato 

afirmado pela parte cuja existência, independentemente da eficácia da prova correspondente, parece crível com 

base em leis naturais ou regras de comportamente decorrentes da experiência comum. Para realizar um juízo 

como este, o juiz deve se amparar nas máximas de experiência para estabelecer, prima facie, se o fato objeto 

da prova requerida corresponde ao id quod plerumque accidit. Para o autor, todavia, não são apenas os fatos 

que atendam esse critério que devem ser provados. Conclui então o autor que verossimilhança do objeto da 

prova nunca é requisito para sua admissão.  
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Contudo, a concepção de verossimilhança para Michele Taruffo não corresponde 

àquela proposta por Giulio Ubertis247. Para o primeiro, deveras, o conceito se refere à 

correspondência do objeto da prova às máximas de experiência248, de modo que a prova seria 

verossímil quando correspondesse ao id quod plerumque accidit, ou seja, ao que 

normalmente acontece. Para o segundo, porém, a verossimilhança não implicaria a 

referência à noção de normalidade ou mesmo à de grau de capacidade representativa da 

descrição a respeito da realidade. Até porque, adverte Giulio Ubertis, isso implicaria a 

previsão da hipótese reconstrutiva do fato e a formulação de um pré-juízo249. E como visto, 

sua concepção implica o respeito ao patrimônio de conhecimento historicamente dado, em 

especial às leis lógicas e científicas, não ao que normalmente ocorre250. 

 

Ocorre que, apesar da discordância entre os autores quanto à definição de 

verossimilhança, a sua divergência parece não se refletir, ao menos substancialmente, sobre 

a efetiva configuração de um limite à admissibilidade probatória baseado nessa espécie de 

operação intelectiva sobre o objeto da prova em si mesmo. Para tanto, basta se remeter a 

outro conceito utilizado por ambos, qual seja, o de possibilidade.  

 

Para Giulio Ubertis, não há fundamento epistemológico para se distinguir a 

possibilidade e a verossimilhança, optando o autor por se valer deste último termo por mera 

conveniência251. Por essa razão, ao asseverar que o objeto da prova deve ser verossímil para 

                                                 
247 Não se pode deixar de alertar que não cumpre ao presente trabalho perquirir a mais adequada definição do 

conceito de verossimilhança, ou seja, qual dos dois autores adota a concepção “mais correta” do termo. Nesse 

passo, no texto há de se tratar exclusivamente dos diferentes procedimentos intelectivos assim definidos e sua 

possível caracterização como limite à admissão da prova.  
248 A remissão às máximas de experiência para definir verossimilhança era já realizada por Piero Calamandrei, 

Verità e verossimiglianza..., p. 168 . 
249 UBERTIS, La prova tra..., p. 130-1. 
250 Adotando o posicionamento exposto no texto, Oreste Dominioni (Il corpo del diritto delle prove..., p. 248) 

cita como exemplo de prova inverossímil aquela que possua como objeto demonstrar que o acusado adotou um 

comportamente irracional porque se tratava de uma noite de lua cheia.  
251 Tal observação é realizada por Giulio Ubertis (La ricerca..., p. 19-20, nota 76, e idem, Profili di 

epistemologia..., p. 138-9, nota 62) ao afirmar que não seria errado utilizar o termo “possibilidade”, com 

referência às leis lógicas e científicas (não probabilísticas), e “verossimilhança”, para o excepcional emprego 

das máximas de experiência. Assim, de acordo com o que seria a regra na verificação da verossimilhança 

segundo seu magistério, o próprio autor aproxima sua conceituação de verossimilhança à ideia de possibilidade. 

Sua escolha pelo emprego do termo “verossimilhança” em vez de “possibilidade”, com efeito, dá-se, segundo 

o próprio autor, por uma mera questão de preferência por ser mais tradicional. Nesse sentido, idem, Profili di 

epistemologia..., p. 139, nota 62: “riteniamo preferibile continuare a usare unicamente il più tradizionale”. De 

mais a mais, é de se destacar o alerta de Piero Calamandrei (Verità e verosimiglianza..., p. 170-1), quem, 

embora identifique uma possível distinção entre possibilidade e verossimilhança, de fundamento psicológico, 

enfatiza se tratar de distinção bastante tênue. 
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que esta seja admitida no processo, pode-se entender que o fato enunciado deve ser possível 

ou, em termos negativos, que não se revele impossível252. Ademais, vale reiterar que o autor 

atrela o conceito em análise primordialmente às leis lógicas e científicas (cuja inobservância 

parece implicar um juízo mais próximo ao sentido de impossibilidade que de 

inverossimilhança), o que somente reforça tal interpretação253.  

 

Assim, parece autorizado dizer que, conforme o entendimento de Giulio Ubertis, a 

prova somente seria inadmissível caso o enunciado a que se refere fosse impossível. E sobre 

a impossibilidade, Michele Taruffo não manifesta óbice ao seu tratamento como limite à 

admissibilidade probatória, aduzindo, em verdade, tratar-se de uma obviedade254.  

 

Denota-se, pois, que a controvérsia a respeito da legitimidade em se tratar a 

verossimilhança como limite à admissão da prova reside na definição deste conceito. Caso 

entendida como o que normalmente ocorre, de fato não seria razoável impedir a produção 

da prova de antemão255. Mas se tratada como a consonância ao patrimônio cognitivo 

historicamente dado, baseado em leis lógicas e científicas, aproximando-se ao sentido de 

mera possibilidade, é de se aceitar a verossimilhança como critério lógico ou racional a ser 

apreciado quando do juízo de admissibilidade probatória256. 

 

                                                 
252 Tanto é assim, aliás, que Giulio Ubertis (La prova tra..., p. 130 e idem, Sistema di procedura..., p. 87) chega 

a se referir à verossimilhança como a “ippotetica verificabilità” do fato enunciado, autorizando, assim, cogitar-

se que o seu oposto, que, segundo seu entendimento, classifica-se como inverossímil, pode ser entendido como 

impossível (por ser aquilo que não é hipoteticamente verificável). 
253 Ora, uma vez que Giulio Ubertis defende que o critério de admissibilidade seja a observância às leis lógicas 

ou científicas, e não o que normalmente acontece, o fato descrito que vá de encontro àquelas se aproxima mais 

da noção de impossibilidade que de inverossimilhança se, conforme proposto por Piero Calamandrei (Verità e 

verosimiglianza..., p. 170-1), a diferença entre os conceitos for considerada como a maior ou menor 

aproximação ao que é verdadeiro. 
254 Michele Taruffo (Studi sulla..., p. 79-80) assevera que a possibilidade do fato (leia-se, do enunciado fático 

objeto da prova) seria a sua não contrariedade à “ordem natural das coisas” e que a inadmissibilidade da prova 

cujo objeto se revele impossível seria óbvia, afastando quaisquer discussões a respeito. Em seu entender, 

porém, esse juízo não seria autônomo, estando inserido no de relevância.  
255 É, note-se, o que há muito já lecionava, Piero Calamandrei (Verità e verossimiglianza..., p. 176-7), para 

quem não seria legítima a inadmissão da prova proposta com base no juízo negativo de verossimilhança 

(entendida, ressalte-se, como critério de normalidade, representada pelo brocardo quod plerumque accidit), 

desde que não se trate de impossibilidade ou notória inveridicidade. Pelo contrário, em seu entender o juízo 

positivo de verossimilhança poderia mesmo afastar previsões legais que impediriam a admissão da prova. 
256 Desde que, como indicado no início do presente item, seja apreciado apenas e tão somente o objeto da prova 

em si mesmo, o fato enunciado que a parte pretende ser por ela demonstrado, e não o eventual resultado 

probatório ou mesmo o meio de prova.  
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Um primeiro limite de natureza lógica ou racional ao direito à admissão da prova diz 

respeito à inverossimilhança/impossibilidade do objeto da prova requerida. Assim, a prova 

será inadmitida caso o enunciado fático que se pretende demonstrar não obedeça às regras 

de caráter científico universalmente aceitas no momento e no lugar da decisão. 

 

2.1.2. Irrelevância 

 

 A segunda exigência de natureza lógica identificada por Giulio Ubertis é por ele 

descrita como a relação entre o objeto da prova proposta e um dos enunciados fáticos que 

importam para a decisão257. Trata-se de critério a ser apreciado apenas após verificado o que 

o autor denomina verossimilhança258 e que, tal como esta, recai sobre a alegação fática cuja 

demonstração se pretende (objeto da prova). Dessarte, admitindo-se de antemão, e por 

hipótese, que a prova requerida obterá o êxito esperado pela parte requerente, avalia-se se o 

elemento de prova que dela hipoteticamente advém produziria consequências relacionadas 

à solução da controvérsia259. Seu escopo, deveras, é introduzir no processo e no patrimônio 

cognitivo do julgador apenas o que possa influenciar a decisão judicial260. 

 

Mas embora o professor italiano atribua a tal conceituação a qualificação de 

pertinência261, essa mesma descrição de critério lógico coincide com o que grande número 

de autores identifica como relevância262. Mais evidente amostra disso é que o brocardo ao 

qual se refere Giulio Ubertis como relacionado à pertinência, o frusta probatur quod 

                                                 
257 Embora o autor não o diga expressamente, consoante a definição exposta no item 1.2 supra (que, inclusive, 

ampara-se no magistério do próprio Giulio Ubertis), trata-se aqui do thema probandum. 
258 Conforme o magistério de Giulio Ubertis (La ricerca..., p. 20), trata-se de um juízo ulterior à superação do 

crivo de verossimilhança, de modo que tudo o que vier a ser considerado pertinente será também verossímil, 

ainda que o contrário não seja correto. Isso porque, de acordo com sua posição, se de um lado tudo o que é 

pertinente necessariamente é verossímil, de outro nem sempre o que é verossímil é pertinente. Adaptando-se 

tais considerações à perspectiva adotada no presente trabalho, tem-se que a prova que não for reputada como 

impertinente, automaticamente não será considerada inverossímil/impossível. 
259 UBERTIS, La ricerca..., p. 20. Conforme o autor (Sistema di procedura..., p. 88), a relação entre o suposto 

elemento de prova e o thema probandum pode ocorrer de forma direta e imediata ou indireta e mediata, quando, 

por exemplo, a prova se referir à credibilidade ou idoneidade de uma testemunha.  
260 Idem, La prova tra..., p. 131. 
261 Nesse sentido, vide Giulio Ubertis, La ricerca..., p. 17-21; idem, La prova tra..., p. 130-2; idem, Prova: II) 

teoria generale..., p. 9; idem, Prova (in generale)..., p. 320-2; idem, Profili di epistemologia..., p. 137-141; e 

idem, Sistema di procedura..., p. 86-88. 
262 É por essa razão, vale destacar, que se intitula o presente item como “irrelevância”, fugindo à regra de se 

valer da classificação proposta por Giulio Ubertis para se analisar os diferentes juízos baseados em critérios 

lógicos ou racionais. 

 



78 

 

probatum non relevat, no mais das vezes é utilizado como manifestação da relevância263.  

 

É o caso, por exemplo, do entendimento manifestado por Michele Taruffo264. Para 

este autor, com efeito, do brocardo em questão265 decorreria o “princípio da relevância”266, 

que implícita ou explicitamente seria verificado em todos os ordenamentos jurídicos267 e 

                                                 
263 O próprio Giulio Ubertis (La ricerca..., p. 20, nota 78) reconhece que outros autores atribuem o nome de 

relevância ao que ele denomina pertinência, apontando como exemplo o magistério de Piero Calamandrei sobre 

o que este denomina “giudizio sulla rilevanza”. Com efeito, para este autor (Verità e verosimiglianza..., p. 173), 

relevância caracteriza-se como “un requisito che impegna, sia pure in via preliminare, il ‘prudente 

aprezzamento’ del giudice, chiamato a dare una valutazione anticipata ed ipotetica delle conseguenze 

giuridiche che deriverebbero dai fatti dedotti a prova, se fossero provati”. E acrescenta (idem, ibid., p. 174) 

ainda que “il giudizio sulla rilevanza valuta in anticipo il costretto giuridico che si potrebbe trarre dalla riuscita 

della prova proposta”. Aliás, o próprio Piero Calamandrei (ibid.) revela que já em 1955 era comum a confusão 

entre “relevância” e “pertinência”, bem como de outros análogos: “Spesso nel linguaggio forense, invece che 

di prove rilevanti, si parla, con significato analogo, di prove ‘pertinenti’, ‘conferenti’, ‘concludenti’; sono 

espressioni che in sostanza vogliono dire tutta la stessa cosa, in quanto, partendo dalla ipotesi che i fatti dedotti 

a prova siano provati, tendono a stabilire, con una anticipata sussunzione dei fatti sotto la norma, se vi sia un 

nesso di causa e effetto tra essi fatti e le conseguenze giuridiche che la parte pretende trarne a proprio favore”. 
264 Utiliza-se aqui o magistério de Michele Taruffo como parâmetro por se tratar de autor que empenhou 

atenção especial sobre o tema, dedicando-lhe já em 1970 um livro exclusivamente destinado à sua análise 

(Studi sulla...), sem prejuízo de seu contínuo devotamento ao assunto em trabalhos posteriores. Por outro lado, 

é de se destacar que as considerações expostas estão em consonância com o quanto desenvolvido sobre a noção 

de relevance nos países de common law, a qual, aliás, é objeto de análise pelo autor em capítulo próprio de sua 

obra. De mais a mais, como poderá ser observado nas notas seguintes, sua posição foi adotada por outros 

doutrinadores, em especial na Itália, mas não só. Não se trata, pois, de entendimento isolado, minoritariamente 

seguido ou mesmo de mera reprodução de trabalhos produzidos por outros autores. Pelo contrário, o magistério 

de Michele Taruffo é costumeiramente utilizado como referência para os estudiosos que enfrentaram o tema. 

Por outro lado, não se ignora a possibilidade de conceituações diversas das destacadas pelos autores em 

comento (Giulio Ubertis e Michele Taruffo) e os que os seguem. Como exemplo, cita-se a posição de Oreste 

Dominioni (Il corpo del diritto delle prove..., p. 249), que concorda com a denominação de pertinência proposta 

por Giulio Ubertis, mas difere do seu conceito de relevância (reputando-a como o conjunto da pertinência e da 

verossimilhança do objeto da prova). No entanto, consoante já antecipado no início do presente item 2.1, o 

escopo do presente trabalho não é necessariamente propor uma nomenclatura específica, mas, principalmente, 

identificar as espécies de procedimentos intelectivos que servem para a análise judicial da admissibilidade 

probatória sob a perspectiva lógica ou racional, independentemente do nome que se lhes atribua. Nada obstante, 

para a ilustração das diferentes conceituações de “pertinência” e “relevância”, remete-se ao estudo de Gustavo 

Henrique Righi Ivahy Badaró, Direito à prova e os limites lógicos..., p. 299-311. 
265 Alerta Michele Taruffo (Studi sulla..., p. 9), porém, que tal brocardo se limita a prescrever a necessidade de 

seleção preventiva das provas, deixando de indicar quais são as condições necessárias para que a prova seja 

considerada relevante e, assim, seja admitida.  
266 Trata-se aqui da chamada relevância lógica, não da relevância jurídica. Esta, com efeito, diz respeito à 

conformidade do enunciado fático ao suporte fático de uma norma, sua subsunção, de modo que o primeiro 

conduza à produção dos efeitos jurídicos por esta previsto. Assim, enquanto a relevância lógica se apresenta 

como condição de admissibilidade da prova, a relevância jurídica serve para a seleção dos enunciados fáticos, 

atinentes a fatos principais, que podem constituir o thema probandum. Sobre tal distinção, vide Michele 

Taruffo, Studi sulla..., p. 23-7, e, para maiores aprofundamentos especificamente sobre a relevância jurídica, 

idem, La prueba..., p. 105. Nos países de common law, a relevância jurídica e a relevância lógica são 

distinguidas pelos termos materiality e relevancy. Como leciona William Twining (What is the Law of 

Evidence..., p. 203), materiality é governada pela lei de natureza substantiva (não processual) e serve para 

responder à pergunta “quais são os fatos a serem provados”, constituindo o thema probandum (que o autor se 

refere como “ultimate probanda”). Já relevancy é governada pela lógica e pela experiência geral e responde à 

questão se o enunciado fático a ser provado tende a suportar ou negar uma ou mais das proposições que 

compõem o thema probandum.  
267 Nesse sentido, Michele Taruffo (A prova..., p. 38) assevera que “a todos os sistemas processuais interessa 
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segundo o qual “todas as provas potencialmente úteis para a apuração da verdade dos fatos 

deveriam ser admitidas no processo”268. Em definição mais apurada269, baseada na lógica, a 

                                                 
coibir a apresentação de elementos de prova inúteis e redundantes; todos incluem disposições explícitas ou 

regras implícitas de acordo com as quais somente os elementos de prova relevantes devem ser admitidos, 

enquanto os que não o são devem ser excluídos num estágio preliminar do processo. Há, portanto, uma espécie 

de princípio geral de relevância em todos os sistemas probatórios”. Nos países de tradição anglo-saxônica, por 

sua vez, há muito já se reconhece um fundamento lógico de seleção preliminar da prova, o qual se identificou 

como relevância. Nesse sentido, James Bradley Thayer (A Preliminary Treatise..., p. 264-5) assim identificava 

um princípio de natureza lógica independente de regulação jurídica sobre a atividade probatória no processo: 

“There is a principle – not so much a rule of evidence as a pressupposition involved in the very conception of 

a rational system of evidence, as contrasted with the old formal and mechanical systems – which forbids 

receiving anything irrelevant, not logically probative”. No mesmo passo, John Henry Wigmore (A Treatise on 

the Law of Evidence, Vol. I, Boston: Little, Brown, and Company, 1899, p. 36) lecionava: “It is not the law 

which furnishes the test of relevancy, but logic. Probative value, or capability of supporting an inference, is a 

matter of reasoning, and the modes of reasoning must be the same in a court-room as in a laboratory”.  
268 TARUFFO, Uma simples verdade..., p. 167. Vale notar que foi apenas em tal obra mais recente que o autor 

reconheceu, ao menos expressamente, a natureza epistêmica do princípio da relevância, descrevendo-o como 

“um princípio bastante óbvio”. Antes disso, Marina Gascón Abellán (Los hechos..., p. 116) já aduzia que, sob 

a perspectiva do modelo cognitivista, o critério que rege a investigação sobre os fatos decorre da regra 

epistemológica segundo a qual “cualquier elemento que permita aportar información relevante sobre los hechos 

que se juzgan debe poder usarse”. 
269 Faz-se tal ressalva, pois, por diversas vezes, Michele Taruffo faz referência à utilidade para descrever a 

relevância. Deveras, além da versão traduzida para o português de sua obra referir-se ao termo (conforme nota 

supra), em seus trabalhos originais também há referência a “utilità”. Igualmente, Nicolò Trocker (Processo 

civile..., p. 520) define a relevância como a “utilità potenziale della prova ai fini della definizioni della causa”. 

Por sua vez, Mario Chiavario (Diritto processuale..., p. 331) classifica os limites ao direito à admissão 

probatória como concernentes a um controle de legalidade e outro de utilidade das provas requeridas. Cumpre, 

então, identificar a acepção semântica para o termo “utilidade”. Isso porque, embora a definição de Michele 

Taruffo atribua a um termo cujo sentido é de ser entendido no contexto jurídico (relevância) um significado 

pertencente à linguagem comum (de acordo com o quanto exposto na nota 205 supra), não se pode olvidar que 

também esta última expressão deve ser acuradamente definida, sob pena de se perpetuar a imprecisão do termo 

técnico. Em primeiro lugar, a fim de assegurar que a definição de “relevância” com referência à “utilidade” 

proposta pelo autor não reflete um problema de tradução, vale destacar que “utilidade” e “utilità”, assim como 

“útil” e “utile”, possuem sentidos correspondentes. Deveras, conforme Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli (Il 

Devoto-Oli. Vocabolario della lingua italiana, a cura di Luca Seriani e Maurizio Trifone, Firenze: Le Monnier, 

2012, p. 3051), “utile” é aquilo “che serve o può essere utilizzato a determinati fini (...) Vantaggioso, proficuo”, 

enquanto “utilità” se define como “funzionalità, proficuità in vista di determinati fini”. Consoante Francesco 

Sabatini e Vittorio Coletti (Il Sabatini Coletti: dizionario della lingua italiana, Milano: RCS Libri, 2007, p. 

2969), “utile” é “che serve o può servire, che si può usare per un bisogno, per uno scopo”, ao passo que “utilità” 

significa “qualità di ciò che è utile” ou “vantaggio materiale”. No vernáculo, por seu turno, segundo Caldas 

Aulete (Dicionário Contemporâneo..., p. 3735), “útil” é o “que tem algum uso, que é próprio para satisfazer 

uma necessidade real ou fictícia” e “utilidade” é “qualidade do que é útil (...) Proveito, vantagem, lucro, 

préstimo, bem”. Já para Antônio Houaiss e Mauro de Salles Villar (Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 

Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 1914, “útil” significa “que pode ter ou tem algum uso (...) que traz proveito, 

vantagem; de que resulta o que se espera; proveitoso, profícuo, vantajoso”, enquanto por “utilidade” se deve 

entender “qualidade ou caráter do que é útil; a utilização proveitosa de algo (...) lucro, proveito, vantagem, 

valor”. Ainda, Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa, Vol. 

II, Lisboa: Verbo, 2001, p. 3689, segundo o qual “útil” é o que “pode prestar um bom serviço a alguém, que 

tem utilidade”, enquanto esta é sinônimo de “INTERESSE, PRÉSTIMO, PROVEITO, VANTAGEM”. De 

mais a mais, tanto em italiano, como em português, a raiz etimológica deriva do latim e, portanto, é a mesma: 

utilis. Nesse sentido, Francisco da Silveira Bueno, Grande dicionário etimológio-prosódico da língua 

portuguesa, Vol. 8, São Paulo: Saraiva, 1967, p. 4170. Enfim, como se pode observar pela semelhança dos 

significados, parece seguro realizar a correspondência de “utilità” e “utilidade”, bem como “utile” e “útil”. E 

confirmando tal constatação, Vincenzo Spinelli e Mario Casasanta (Dizionario completo: italiano-portoghese 

(brasiliano) e portoghese (brasiliano)-italiano, Parte 1, Milano: Ulrico Hoepli, 1988, p. 861) traduzem “utilità” 

como “utilidade, vantagem”. Dessarte, sobre o sentido de útil e utilidade, é de se destacar o que expõe De 
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relevância é por ele definida como a qualidade da prova vertente sobre proposição fática que, 

hipoteticamente assumida como verdadeira, pode constituir elemento de confirmação de um 

enunciado contido no thema probandum270. Significa dizer, em outros termos, que a prova 

cumpre tal exigência caso, ao se partir da premissa hipotética de que ela produzirá o elemento 

de prova pretendido pela parte que requer sua produção271, o enunciado resultante pareça se 

relacionar a um dos fatos sujeitos à reconstrução em juízo272.  

                                                 
Plácido e Silva, Vocabulário jurídico, Vol. IV, Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 1617: “(útil) é a qualidade de 

tudo o que traz ou conduz comodidade, vantagem, melhoria ou proveito (...) importa num benefício, ou num 

aumento de vantagem. É, assim, oposto ao inútil, ao desnecessário, ao perdulário (...) quer no ponto de vista 

jurídico, quer no econômico, utilidade entende-se a qualidade, ou a propriedade de útil, que se atribui aos 

bens, em virtude do que mostram proveitosos à satisfação de nossas necessidades. Dêsse modo, a utilidade se 

revela o próprio proveito, o fruto, ou o interêsse, que se extrai da coisa”. É em tal sentido, portanto, que se 

deve entender “utilidade” quando for referenciada no presente estudo. 
270 TARUFFO, Studi sulla..., p. 249. Por essa razão, aliás, é que se afirma ser o estabelecimento do thema 

probandum, ao lado do objeto da prova, essencial para a avaliação da admissão da prova sob o critério da 

relevância. Nesse sentido, Michele Taruffo, Studi sulla..., p. 39: “La formulazione della prova, mediante la 

definizione del suo oggetto indica, dunque, il fatto che si intende provare e descrive ciò che la prova dovrebbe 

dimostrare intorno al fatto stesso. Da questo punto di vista, l’oggetto della prova è determinato dalle parti, dal 

pubblico ministero o dal giudice, a seconda che la prova stessa venga chiesta dalle parti, dal pubblico ministero 

o disposta d’ufficio, e rappresenta comunque il punto di riferimento essenziale in sede di valutazione intorno 

alla sua ammssione. Per delineare compiutamente lo schema logico sul quale si modella questa valutazione, 

occorre però precisare che cosa si debba intendere per thema probandum e quali relazioni il giudice possa 

instaurare tra l’oggetto della singola prova e l’oggetto dell’accertamento, al fine di decidere intorno alla 

rilevanza della prova medesima”. Igualmente aduzindo a imprescindibilidade da fixação do thema probandum 

para a abordagem lógica da prova no processo, Sandro Fùrfaro, Il fatto come oggetto..., p. 349. Em sentido 

semelhante, embora se refira a “hipótese explicativa” em vez de thema probandum, Francesco Iacoviello (La 

motivazione della sentenza e il suo controllo in Cassazione, Milano: Giuffrè, 1997, p. 164) afirma que prova 

relevante é aquela que possui uma vocação direta ou indireta para provar a hipótese, a qual funda e delimita a 

relevância probatória. Também condicionando a relevância ao thema probandum, mas em termos negativos, 

isto é, aduzindo que a irrelevância diz com a estraneidade do objeto da prova ao thema probandum, Agostino 

De Caro, Ammissione e formazione..., p. 379, e Delfino Siracusano, Prova: III)..., p. 9. 
271 Ressalta Michele Taruffo (Fatti e prove..., p. 67) que o juízo de relevância se realiza sobre um raciocínio 

hipotético, devendo o julgador partir da premissa de que a prova, caso viesse a ser produzida, atingiria o 

elemento probatório previsto pela parte requerente. Assim, de acordo com o autor (A prova..., p. 37), “o 

conceito de relevância baseia-se em uma conexão lógica entre o enunciado que expressa o resultado positivo 

esperado do elemento de prova e o enunciado acerca da existência de um fato em litígio”. Trata-se, vale 

destacar, de posicionamento já defendido anteriormente por Piero Calamandrei, Verità e verosimiglianza..., p. 

173. 
272 Em detalhe, Michele Taruffo (A prova..., p. 36-7) descreve o procedimento intelectivo a ser operado pelo 

julgador nos seguintes termos: “O juiz deve assumir – como hipótese de trabalho – que aqueles elementos de 

prova apresentados lograrão o resultado esperado e antevisto pela parte que os apresenta ao definir a matéria, 

isto é, o fato que cada elemento de prova específico espera demonstrar. Posteriormente, o juiz verifica se, 

partindo da suposição de um resultado positivo, o elemento de prova poderia suprir o julgador com informações 

úteis para estabelecer a verdade de um fato em litígio. Se a conclusão de tal raciocínio hipotético for afirmativa, 

então o elemento de prova será relevante. Se, pelo contrário, a apresentação de um elemento de prova parecer 

inútil para a determinação de qualquer fato em litígio, esse elemento de prova não será relevante, não devendo 

ser admitido”. Já em termos sintéticos, Franco Cordero (Procedura penale..., p. 571) aponta que será relevante 

o “fatto che, se fosse provato, influirebbe sulla decisione”. Aliás, já muito anteriormente, em 1963, o autor (Il 

procedimento probatorio..., p. 19) definia relevância de forma simplificada: “Le prove si distinguono in 

relevanti o irrelevanti, secondo che servono o meno a controllare l’affermazione del fatto”, referindo-se esse 

último como integrante do thema probandum. Nos países de common law, a definição de relevância foi 

respondida com a edição das Federal Rules of Evidence, em 1975. Com efeito, a Rule 401, denominada Test 

for Relevant Evidence, prescreve que “Evidence is relevant if: (a) it has any tendency to make a fact more or 
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Segundo Michele Taruffo, a relevância configura o único limite lógico ou racional à 

admissibilidade probatória273, mas, em seu entender, não se trata propriamente de uma 

qualidade da prova, e sim uma característica constitutiva sua, de modo que somente o que 

for relevante pode ser efetivamente definido como prova no processo274.  

 

Dessarte, sua ratio seria evitar a produção em juízo de experimentos que, se fossem 

admitidos e obtivessem êxito positivo (assim entendida a produção do elemento de prova 

pretendido pela parte proponente), não forneceriam dados de conhecimento úteis para a 

                                                 
less probable than it would be without the evidence; and (b) the fact is of consequence in determining the 

action”. 
273 TARUFFO, La prueba..., p. 364. Aliás, assim já se posicionava anteriormente o autor, Studi sulla..., p. 3, 

distinguindo dois critérios de admissibilidade probatória, um de natureza lógica, que denomina de “princípio 

da relevância”, e outro de fundamento legal, por ele referido como “admissibilidade”, posicionamento este 

também já exposto por Piero Calamandrei, Verità e verosimiglianza..., p. 173. Em verdade, a contraposição 

entre a “relevância” e a “admissibilidade” como limites à admissão da prova é comum na doutrina italiana, 

principalmente para estudiosos do processo civil. Assim, enquanto a primeira se referiria aos limites lógicos, a 

segunda diria respeito aos limites jurídicos. Mas em que pese Michele Taruffo (La prueba..., p. 364) aduza que 

tal distinção se verifica em todos os ordenamentos, não se pode olvidar que no país de origem dos autores há 

fundamento legal para tanto. Deveras, o Código de Processo Civil da Itália há muito dispõe que o juiz admitirá 

os requerimentos probatórios das partes, determinando sua produção, caso sejam relevantes e admissíveis. Em 

sua atual redação, prevê o artigo 183, do Código de Processo Civil italiano: “Salva l’applicazione dell’articolo 

187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l’udienza di cui all’articolo 184 per l’assunzione dei 

mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti”. Já o texto vigente em 1970, quando publicado o livro escrito 

por Michele Taruffo, dispunha: “Se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti 

dalle parti, ordina gli altri mezzi che può disporre d’ufficio, tranne quelli riservati al collegio, e a meno che non 

ritenga opportuno rimettere le parti al collegio per la sola decisione della questione relativa alla ammissibilità 

o alla rilevanza dei predetti mezzi di prova”. A lei processual italiana, porém, limita-se apenas a indicar como 

indispensável o requisito da relevância, sem, contudo, dar-lhe uma definição, razão pela qual a previsão em lei 

não afasta sua natureza lógica, uma vez que é por meio desta que se individualiza o critério com base no qual 

o julgador deve formular o referido juízo. Mas, em suma, não se pode olvidar que a indicação da relevância 

como único limite lógico à admissibilidade de um lado, e os limites jurídicos de outro, justifica-se pela 

existência de expressa previsão legal daquele país nesse sentido. Já no processo penal italiano, a relevância 

também passou a ser expressamente prevista como objeto do juízo de admissibilidade probatória no Código de 

Processo Penal de 1988, mais precisamente em seu artigo 190. Tal previsão, todavia, é realizada em termos 

negativos (tal como se propõe no presente estudo, aliás), prescrevendo que serão inadmitidas apenas as provas 

que se revelarem manifestamente irrelevantes. 
274 TARUFFO, Il diritto alla prova..., p. 78. Igualmente, Edoardo F. Ricci (Su alcuni aspetti problematici..., p. 

161), para quem a prova relevante é aquela cujo objeto verte sobre tema que, de uma forma ou de outra, possa 

influenciar a decisão, aduz que a relevância é o único filtro de caráter geral que não implica ao direito à prova 

uma compressão ou prejuízo à sua função de garantia. Em sentido semelhante, Carlo Taormina (Procedura 

penale..., p. 280) afirma que estabelecer se o objeto da prova versa sobre determinados temas para declarar a 

sua admissão implica simplesmente respeitar os contornos formais do exercício do direito à prova. Ainda, 

Agostino De Caro (Ammissione e formazione..., p. 367) pontua que o conteúdo mínimo do direito à prova é a 

obtenção da admissão das provas requeridas, condicionando-o, porém, à sua coincidência com o thema 

probandum como se isso fosse mesmo uma obviedade. Em sentido contrário, Nicolò Trocker (Processo civile 

e costituizione...p. 520) assevera que, ao se afirmar que o direito constitucional das partes seria de ver admitidas 

as provas que fossem relevantes, o exercício desse direito estaria inexoravelmente condicionado ao juízo 

preventivo sobre a relevância e, portanto, dependeria do poder discricionário do juiz, arriscando, assim, 

transformar o referido direito em simples “interesse” à produção da prova. 
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decisão sobre os fatos275, sem, todavia, implicar a exclusão de elementos probatórios que 

possam contribuir para o final juízo de fato276. Para tanto, sua aplicação se dá in limine litis, 

ou seja, antes que a prova seja admitida e produzida277. 

 

Ainda, é de se destacar que o objeto de tal apreciação não é a prova como instrumento 

(meio de prova), nem como coisa ou pessoa que fornecem os elementos de prova (fontes de 

prova), mas a proposição fática que se visa atingir, o objeto da prova278. 

 

De acordo com tal definição, pois, seriam três os casos em que a prova será 

admissível sob esse critério lógico, a saber, quando seu objeto caracterizar ou um fato 

principal279, ou um fato secundário que funda uma inferência a respeito de um fato 

                                                 
275 É o que aduz Michele Taruffo (Studi sulla..., p. 3-4), ao analisar o texto do então vigente artigo 183, do 

Código de Processo Civil italiano, que expressamente exige a relevância da prova para ser admitida no processo 

(sobre o dispositivo, vide nota 273 supra). Nesse passo, reputa-se que tal exigência visa evitar o provável 

desperdício de tempo e atividade processual decorrentes da produção da prova que, já prima facie, parece inútil, 

eliminando, dessarte, a possibilidade que as partes compliquem e prolonguem ao seu prazer o andamento do 

processo. Assim, o legislador teria preferido assumir o risco de não utilizar uma prova que poderia se revelar 

eficaz, mas que à primeira vista parece irrelevante, atribuindo ao juiz a faculdade de eliminar do processo as 

provas que não demonstrem imediatamente sua utilidade para a reconstrução dos fatos apurados em juízo em 

decorrência da demanda. 
276 TARUFFO, Studi sulla..., p. 250-1. Eis, portanto, a imprescindibilidade de uma definição precisa do critério 

lógico a ser operado em sede de admissibilidade probatória. Nesse sentido, ressaltando a operatividade da 

relevância para a racionalização do processo, é o que adverte Michele Taruffo, Note per una riforma..., p. 265: 

“il giudizio di rilevanza può essere un efficace momento di controllo e di razionalizzazione dell’attività 

probatoria delle parti, ma solo a condizione che esso sia effettivamente usato come filtro delle deduzioni 

probatorie secondo criteri logici abbastanza precisi. Se invece, come spesso accade, il giudizio di rilevanza si 

risolve in un’ammissione indiscriminata di tutte le prove dedotte, rinviando la selezione di ciò che serve alla 

decisione al momento della decisione stessa, la possibibilità del controllo sul modo in cui le parte usano la 

libertà di prova viene meno, e si apre la strada a manovre dilatorie ed ostruzionistiche, oltre che ad un eccesso 

di libertà di scelta del giudice nel momento della decisione”. 
277 Assim pugna Michele Taruffo (Fatti e prove..., p. 65), ao aduzir que se trata de consequência operativa da 

finalidade econômica do princípio da relevância. Conforme o autor (La prueba..., p. 366), trata-se de um juízo 

preliminar, que serve para excluir ex ante as provas consideradas irrelevantes a fim de evitar que sejam 

realizadas as atividades processuais necessárias para inseri-las no processo e que seriam inúteis para a 

reconstrução dos fatos. Não se pode olvidar, porém, da existência de posicionamentos contrários ao emprego 

do juízo de relevância já na fase de admissibilidade. Nesse sentido, Franco Cordero (Prove illecite, in Tre studi 

sulle prova penale, Milano: Giuffrè, 1963, p. 149) e Giuliano Vassali (Il diritto alla prova..., p. 34) preferem 

resguardar ao momento da valoração da prova, após sua produção, a apreciação sobre sua relevância. Contudo, 

é oportuno ressaltar que o segundo autor (ibid., p. 29 e 53) possui visão bastante ampliativa do direito à 

admissão da prova, chegando a dizer que toda prova deveria ser admitida e possuindo como ideal um juízo 

larguíssimo na admissão da prova. 
278 TARUFFO, Studi sulla..., p. 54. Nesse contexto, é o que destaca Cristiana Valentini, La prova decisiva, 

Padova: CEDAM, 2012, p. 79: “L’aggettivo ‘rilevante’, in questa prospettiva, si attaglia al sostantivo ‘prova’ 

solo nei limiti di accettabilità di un’espressione sintetica, vero essendo piuttosto che rilevante/non rilevante 

può essere esclusivamente la proposizione che enuncia il risultato cui la prova è chiamata a pervenire”. 
279 Conforme exposto no item 1.2 supra, fato principal ou primário é aquele idôneo a produzir os efeitos 

previstos pela norma, condicionando, assim, diretamente a decisão. No processo penal, trata-se das proposições 

que dizem respeito ao fato típico, antijurídico e culpável, ao liame subjetivo deste com o imputado e às 

circunstâncias que influenciam a dosimetria da pena. 
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principal280, ou um fato secundário que subsidia inferência a respeito de outro fato 

secundário281. Não se pode olvidar, porém, de uma quarta hipótese, a dos fatos secundários 

atinentes a fatos processuais. Estes exigem uma alteração do parâmetro de avaliação, do 

thema probandum para o suporte fático da norma processual cuja aplicação se pretende, mas 

não implicam mudança estrutural do juízo intelectivo282. É diante de tais hipóteses que a 

prova será considerada relevante. Do contrário, a prova há de ser inadmitida desde logo em 

virtude do que Michele Taruffo denomina como irrelevância283. 

                                                 
280 Ainda com base no quanto estabelecido no item 1.2 supra, por fatos secundários devem ser entendidos tanto 

aqueles que, apesar de não representarem suporte fático da norma, servem como base de inferências que podem 

levar à conclusão sobre a existência ou inexistência do fato principal, como as circunstâncias relacionadas à 

confiabilidade de determinada prova que tenha como objeto um fato principal. Nesse contexto, salienta Michele 

Taruffo (Fatti e prove..., p. 67-8) que o juízo de relevância será mais ou menos complexo a depender de se 

tratar de provas diretas (mais simples) ou da hipótese de provas indiretas (estruturalmente mais complexa, 

exigindo raciocínio mais articulado por parte do julgador). Na última hipótese, com efeito, exige-se não apenas 

a formulação da hipótese a respeito do êxito positivo da prova, mas também de outra hipótese, sobre a 

veridicidade do enunciado ao qual o elemento da prova se refere, para somente então formular a inferência que 

toma como premissa o fato secundário e avaliar se desta inferência derivam conclusões a respeito da 

veridicidade ou falsidade de um enunciado sobre fato principal. 
281 TARUFFO, Studi sulla..., p. 250. Vale notar que tais situações são utilizadas por Cristiana Valentini (I 

poteri del giudice..., p. 99) para a própria definição de relevância, aduzindo a autora que são consideradas 

relevantes as provas vertentes sobre fatos principais ou secundários.  
282 Conforme também já abordado no item 1.2 supra, uma terceira espécie de fatos secundários são aqueles 

que se referem a enunciado fático alheio à solução da controvérsia, visando a aplicação de uma específica 

norma processual. Trata-se da prova de “fatos processuais”, que igualmente se sujeitam ao crivo da relevância, 

ainda que o parâmetro referencial para a operação de tal juízo não seja o thema probandum, e sim o suporte 

fático da norma processual cuja aplicação se pretende. A despeito de tal peculiaridade, não se verifica uma 

diferença estrutural na forma como realizada o juízo. Isso porque, como leciona Michele Taruffo (Studi sulla..., 

p. 40), os enunciados fáticos que integram o thema probandum também são intrinsecamente ligados a normas 

jurídicas. Deveras, uma vez que o thema probandum se define como o complexo dos fatos que devem ser 

provados em juízo como fundamento da decisão, faz-se impossível estabelecer tais fatos senão com referência 

às normas aplicáveis para a solução da quaestio juris (trata-se, nesse caso, da relevância jurídica, conforme 

nota 244). Ou seja, devem ser provados em juízo os enunciados fátiticos que são juridicamente relevantes para 

a decisão, assim entendidos aqueles qualificados como suporte das normas aplicáveis ao caso, constituindo os 

pressupostos causais dos efeitos jurídicos apreciados. Portanto, a circunstância de que a prova sobre “fatos 

processuais” se refere a enunciados que servem de base para aplicação de normas jurídicas não a diferencia 

substancialmente dos demais tipos de prova. Consequentemente, a mudança do critério para apreciação da 

relevância (dos enunciados contidos no thema probandum para o suporte fático da norma processual) não 

implica alterações sobre o procedimento intelectivo a ser operado. Ainda que sem tecer tais considerações, mas 

admitindo a prova dos fatos processuais como objeto do juízo em questão, Cristiana Valentini, La prova 

decisiva..., p. 83, nota 32, e p. 85). 
283 Nesse contexto, vale destacar a distinção elaborada por Michele Taruffo entre as funções inclusiva e 

exclusiva (ou excludente) da relevância. Para o autor (La prueba..., p. 367-372), é sobre a última que 

geralmente se dedica maior atenção, ressaltando a impossibilidade de se admitir no processo as provas 

irrelevantes. No entanto, não se pode olvidar de sua função inclusiva, segundo a qual toda prova reputada 

relevante, com base em suas relações lógicas com o fato a ser reconstruído, já seria apta a ser admitida no 

processo. Ocorre que, nos países de civil law, diferentemente do quanto verificado nos de common law, tal 

função seria relegada a um segundo plano em razão da subsistência do entendimento sobre a taxatividade dos 

meios de prova, de modo que seria imprescindível não apenas a superação de um requisito lógico ou racional, 

mas também de outro, com fundamento legal, para se autorizar a admissão probatória. Sobre a tipicidade ou 

atipicidade da prova, vide item 2.2.4 infra. 
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Vale notar ainda que, no que atine à eventual prova contrária284, a prévia constatação 

de uma das situações acima a respeito da prova contrariada supre a análise semelhante sobre 

a que se destina à sua contrariedade285. Em outros termos, caso o objeto da prova que se visa 

refutar com a prova contrária já tenha sido admitida, estará dispensada a verificação da 

relação do objeto da última com o thema probandum (ou com o fato processual). Isso porque 

a própria caracterização de uma prova como contrária já inclui uma relação lógica entre os 

dois objetos de prova, isto é, da contrariada e da que visa contrariá-la286. 

 

O critério lógico ou racional em questão, porém, não há de ser confundido com a 

eficácia da prova287, cuja apreciação implica avaliar se a prova pode ser determinante para 

o convencimento do juiz. Com efeito, para apreciar a chamada eficácia probatória, o julgador 

deve realizar um juízo antecipado a respeito do resultado da prova288, apreciando os 

elementos probatórios decorrentes do meio de prova em sua capacidade de persuasão e 

estabelecendo se há razões para crer que pode ser considerado como verdadeiro289. 

                                                 
284 Segundo a definição sintática de Michele Taruffo (L’istruzione probatoria..., p. 88), a prova contrária nada 

mais é que aquela que visa demonstrar o contrário do que pode resultar de outros elementos probatórios. Mais 

detalhadamente, Cristiana Valentini (La prova decisiva..., p. 76) descreve como prova contrária a que possui 

como objeto enunciado que nega diretamente a ocorrência de um fato que a prova contrariada pretende 

demonstrar como ocorrido, caracterizando uma prova de sentido oposto, assim como aquela que afirma a 

ocorrência de um fato logicamente incompatível com o enunciado resultante de outra prova e, por fim, a 

destinada a contestar a credibilidade de determinada prova. Conforme a lição de Mario Chiavario 

(Considerazioni sul diritto..., p. 2021), trata-se do objeto de um direito, o direito à contraprova, manifestação 

essencial do direito à prova que é expressamente previsto, em nível internacional, pelos artigos 6.3 da 

Convenção Europeia de Direitos do Homem, e 14.3, e, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

(vide notas 119 e 120 supra). Vittorio Grevi (Prove... p. 309), por sua vez, destaca se tratar de “tipicia 

espressione della dialettica del contraddittorio”. Para uma análise mais profunda a respeito da prova contrária, 

vide Tommaso Rafaraci (La prova contraria...), livro dedicado exclusivamente ao assunto. 
285 Nesse sentido, Giulio Ubertis, La ricerca..., p. 22; Delfino Siracusano, Prova: III)..., p. 10; e Giulio 

Illuminati, Ammissione e acquisizione..., p. 85. 
286 RAFARACI, La prova contraria..., p. 176 e seguintes. Igualmente, Cristiana Valentini, La prova decisiva..., 

p. 79. Como destaca Delfino Siracusano (Le prove..., p. 345), “non è, poi, controprova, perché non è coordinata 

al ‘fatto’, oggetto della prova a carico o a discarico, la ‘controprova irrelevante’”. Aliás, há muito já assim 

pugnava Giuliano Vassali, Il diritto alla prova..., p. 35. 
287 Tal denominação é utilizada por Michele Taruffo, mas se trata do que, por exemplo, Piero Calamandrei 

(Verità e verosimiglianza..., p. 174) denomina “attendibilità” ou “credibilità” da prova. 
288 No sentido discriminado no item 1.3 supra, sobre a terminologia da prova. 
289 TARUFFO, Studi sulla..., p. 11. No mesmo contexto, assevera também Michele Taruffo (Fatti e prove..., p. 

67) que a eficácia da prova equivale ao grau de confirmação, ou de suporte cognitivo, que a prova é capaz de 

oferecer ao enunciado fático ao qual se refere. Em sentido semelhante, ainda que tratando por denominação 

diversa (“attendibilità” ou “credibilità”), Piero Calamandrei (Verità e verosimiglianza..., p. 174) afirma que tal 

juízo “mira a valutare quale fiducia si possa avere sulla veridicità e buona fede della allegazione e a prevedere 

quale protà essere, se sarà ammessa, l’esito della prova da assumere”. Sobre sua distinção da relevância, 

assevera idem, ibid.: “Nel giudizio di rilevanza (di diritto) l’allegazione è accettata ad occhi chiusi, senza 

mettere in dubbio la sua veridicità, e senza sottoporre il suo contenuto a indagini di verosimiglianza o di 

probabilità; nel giudizio di attendibilità (di fatto), si cerca di stabilire in antecipo se il contenuto 

dell’allegazione meriti un certo credito, e quindi se il mezzo di prova, in sè ammissibile e rilevante, possa 
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Ocorre que, na fase do juízo de admissibilidade probatória, não é racionalmente 

possível proceder à valoração antecipada da eficácia da prova. Sob fundamento racional, 

deveras, é impossível que o julgador determine, em valoração prima facie do requerimento 

probatório, o grau de eficácia que a prova pode trazer depois do seu concreto experimento, 

bem ainda se ela pode ou não contribuir para o seu convencimento. Isso principalmente 

porque, em tal fase, o juiz não possui à sua disposição todo o material probatório e a 

valoração da prova se dá exclusivamente com base no modo como a parte a requer, antes 

mesmo de sua produção, de forma antecipada e hipotética290. 

 

Mas além de carecer de fundamento racional, o juízo antecipado sobre a eficácia 

probatória não é sequer necessário para atender ao critério lógico sob apreço. Como visto, o 

juízo em questão implica apenas que se assuma como válida a hipótese de que a prova possua 

êxito positivo, mas sem efetivamente avaliar a validade de tal conjectura291. Em sede de 

admissibilidade probatória, portanto, a apreciação sobre a eficácia da prova não é lógica ou 

racionalmente exigida (pelo contrário), razão pela qual há de evitada.  

 

Em face do exposto, denota-se que outra forma de operação lógica ou racional no 

juízo de admissibilidade diz com a apreciação de eventual correspondência entre o objeto da 

prova cuja admissão se requer e um dos enunciados fáticos que compõem o thema 

probandum. Assim, supondo-se que a prova requerida obtenha êxito positivo, deve-se 

avaliar se o enunciado fático pretendido após a produção da prova apresenta qualquer 

utilidade, direta ou indireta, para a reconstrução dos fatos que importam para a decisão292. 

Quando desde logo se puder verificar que inexiste tal relação, a prova será inadmitida. 

                                                 
essere ammesso senza il rischio che possa risolversi in un risultato negativo e quindi in un inutile (e magari 

intenzionale) prolungamento del processo” 
290 Conforme Michele Taruffo (Studi sulla..., p. 12), a eficácia é uma possível propriedade do resultado de 

prova (conforme definição exposta no item 1.3 supra) e o juiz somente pode apreciá-la em sede de decisão. 

Deveras, apenas quando produzidas todas as provas e o juiz inicie a apreciação a respeito dos enunciados 

fáticos que integram o thema probandum é que cada prova revelará a sua capacidade de portar elementos de 

conhecimento úteis para determinar a persuasão racional do julgador, especialmente em relação às demais 

provas (concorrentes ou contrárias). Sobre o tema, aduz Francesco Iacoviello (La motivazione..., p. 164) que 

cada prova não deve ser valorada isoladamente das demais, mas dentro do contexto de todas as outras provas.  
291 Leciona Michele Taruffo (La prueba..., p. 366) que em tal operação intelectiva o elemento probatório é 

conjecturado, não valorado. Ainda segundo o autor (Studi sulla..., p. 11), esta conjectura é evidentemente 

provisória e serve apenas para estabelecer se, caso seja admitida a prova, o conhecimento sobre o seu objeto 

se revela útil para a reconstrução dos fatos da causa, para o que se prescinde da formulação antecipada do juízo 

de fato. 
292 Vale destacar que o Código Modelo de Processo Penal para Ibero-América contempla tal hipótese como 

limite ao direito à admissão probatória. De fato, em seu artigo 148, que dispõe sobre a “Libertad de la prueba”, 
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2.1.3. Inidoneidade 

 

 Retornando à classificação de Giulio Ubertis, denota-se que tudo quanto exposto 

anteriormente, comumente relacionado ao juízo de relevância, aplica-se ao que o autor trata 

por pertinência293. Porém, não se pode deixar de se analisar qual a conceituação por ele 

atribuída àquela, isto é, o que caracterizaria a relevância segundo seu entendimento. 

  

 Em seu entender294, a relevância seria verificada em duas diferentes situações295, 

quais sejam, quando os meios de prova se revelassem idôneos a introduzir no processo 

elementos probatórios a partir dos quais se pudessem extrair confirmações ou negações a 

respeito do objeto da prova296 ou quando deles não decorressem afirmações ou negações já 

adquiridas, ou ainda a serem obtidas, de modo que seriam redundantes297.  

 

Diferentemente do que se verifica em relação ao que o autor classifica como 

verossimilhança e pertinência (esta, no mais das vezes, tratada por relevância, como visto), 

aduz-se que a relevância como idoneidade e a relevância como não redundância ou 

necessidade298 recaem não sobre o objeto da prova, mas sobre os meios de prova299. 

 

                                                 
estabelece-se que “un medio de prueba, para ser admitido, debe referirse, directa o indirectamente, al objeto de 

la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad”.  
293 Vide ressalva indicada na nota 262 supra quanto à intitulação do item antecedente como “relevância”. 
294 Ente os doutrinadores que adotam tal posição, destaca-se Sandro Fùrfaro, Il fatto come oggetto..., p. 350. 
295 Nesse sentido, Giulio Ubertis, La ricerca..., p. 21-2; idem, Prova (in generale)..., p. 322-3; idem, La prova 

tra..., p. 132-4; e idem, Prova: II)..., p. 9. 
296 Em outros termos, Giulio Ubertis (Il giudice, la scienza e la prova, in Argomenti di Procedura Penale, Vol. 

IV, Milano: Giuffrè, 2016, p. 34) informa que a “relevância-idoneidade” atine à capacidade de veicular 

elementos probatórios dos quais se podem inferir proposições a fim de confirmar ou refutar a afirmação 

probatória à qual aquelas pretendem se relacionar.  
297 Ao expor pela primeira vez seu entendimento, Giulio Ubertis (La ricerca..., p. 20) assim o fez: “sono 

rilevanti, per un verso, quando siano idonei ad introdurre nel processo elementi di prova da cui intendono 

rapportarsi, siano in grado di confermarla o smentirla; per l’altro, quando non si rivelino generatori di 

ridondanza, nel senso che la loro funzione non sarebbe diversa dal ribadire quanto già conseguito con prove 

precedenti (o conseguibile con sucessive, quando il giudizio di rilevanza venga operato sulla base di un analogo 

giudizio relativo ad altre fonti e/o mezzi di prova di cui almeno contestualmente sia decisa l’acquisizione)”. 
298 Assim denomina as suas duas concepções de relevância Giulio Ubertis, Prova (in generale)..., p. 322-3; e 

idem, La prova tra..., p. 133. 
299 Giulio Ubertis (La ricerca..., p. 21), na verdade, fala em meios ou fontes de prova, mas, consoante observado 

na nota 177 supra, reputa-se, diferentemente do autor, que o ingresso das fontes de prova no processo se dá 

sempre por intermédio de meios de prova. Por essa razão, manter-se-á a coerência com o quanto previamente 

estabelecido no presente trabalho e, no que diz respeito ao objeto da admissão, serão considerados apenas os 

meios de prova e os meios de investigação de prova (estes apenas quando eventualmente empregados na fase 

processual), aos quais, como visto, refere-se o presente estudo como “prova” quando desacompanhado de 

qualquer especificação (fonte, meio, resultado, elemento, etc.). 
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 A segunda de tais concepções será objeto de análise específica em item próprio na 

sequência300, mas, relativamente à exigência de idoneidade da fonte ou do meio de prova 

para atingir o elemento probatório esperado (ou seja, a sua aptidão para alcançar o objeto da 

prova após sua produção), cumpre traçar algumas considerações.  

 

 A remissão à idoneidade da prova como critério de admissibilidade é alvo de críticas 

por se entender que poderia indicar uma possível valoração antecipada do resultado 

probatório301. Ocorre que, se quando da primeira exposição de seu entendimento Giulio 

Ubertis tratou apenas breve e laconicamente do tema302, dando margem à interpretação que 

o levou a ser criticado, posteriormente a posição do autor foi mais claramente exposta, 

explicitando-se então de forma expressa que o critério por ele identificado não implicaria 

qualquer antecipação de um juízo sobre a força persuasiva da prova. 

 

Com efeito, recentemente advertiu o professor italiano que, conforme o juízo sobre 

a idoneidade, a prova deve ser avaliada sob o ponto de vista da congruência entre o quanto 

é possível obter com sua produção em juízo e o seu objeto, o enunciado que se pretende 

demonstrar. Assim, evitar-se-ia o dispêndio de tempo e atividade processual quando já se 

sabe que o experimento probatório não atingiria o êxito esperado, a favor ou contra qualquer 

                                                 
300 Ver item 2.1.4 infra. 
301 Antes mesmo de Giulio Ubertis apresentar sua posição sobre o tema, Michele Taruffo (Studi sulla..., p. 66) 

já era crítico ao entendimento de relevância como idoneidade da prova. Deveras, aduzia que entender a 

relevância nesses termos não serviria para estabelecer se as provas seriam de qualquer modo úteis para a 

reconstrução dos fatos principais, mas apenas para decidir se seria possível que a prova alcançasse um êxito 

positivo, o que, segundo o autor, deveria se restringir à valoração a posteriori do resultado probatório. Já após 

a exposição do entendimento de Giulio Ubertis, Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró (Direito à prova e os 

limites lógicos..., p. 314) pugna que a noção de idoneidade superaria o plano lógico e abriria margem para 

indevido subjetivismo: “Idoneidade concreta não é limite lógico (...) é de se reservar aos critérios de 

admissibilidade da prova baseados em fundamentos lógicos, apenas as situações que independam de qualquer 

verificação concreta do resultado da prova. Seu conceito não deve envolver juízos valorativos sobre o 

convencimento judicial”. E acrescenta o autor, ibid., p. 315: “Mas, além de inadequado conceitualmente, 

identificar a relevância da prova com sua idoneidade concreta é perigoso, porque aumenta o já largo campo de 

incerteza – muitas vezes confundido como discricionariedade – que frequentemente tem permitido graves 

violações do direito à prova. Como controlar um raciocínio judicial sobre se, uma vez produzida a prova, o seu 

resultado será levado em conta para decidir sobre a afirmação de um fato a ser considerado no julgamento? 

Será puro arbítrio ou inaceitável futurologia. O juiz não deve admitir ou excluir um meio de prova em razão 

de uma valoração prognóstica sobre a idoneidade ou inidoneidade do meio a demonstrar a existência ou 

inexistência dos fatos que se pretende provar. O meio de prova requerido pela parte será relevante quando for 

potencialmente apto a introduzir fatos representativos que possam determinar alguma escolha do juiz, quando 

futuramente tiver que, de modo racional, decidir e justificar a escolha de uma afirmação sobre aspectos fáticos 

que integram o fato principal ou fatos secundários”. 
302 UBERTIS, La ricerca..., p. 21. 
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das partes303. Ou seja, trata-se da mera avaliação da capacidade do meio de prova ou meio 

de investigação de prova para, com a concretização da atividade respectiva no curso do 

processo, produzir o elemento probatório pretendido (e não o resultado da prova esperado), 

o que em nada se relaciona com antecipação de sua força persuasiva304. Como exemplo, cita-

se o pedido de reconhecimento de voz de pessoa notoriamente muda305. 

 

O imbróglio que dá origem às críticas da idoneidade parece encontrar origem na 

própria acepção semântica do termo, bem como no objeto de referência de tal juízo. De um 

lado, quando se fala em idoneidade de algo, há de se pensar em sua aptidão ou capacidade 

para determinadade finalidade306. Ocorre que, enquanto para a posição crítica esta seria o 

convencimento do julgador (ou seja, este seria o fim em relação ao qual se apreciaria a 

                                                 
303 Nesse sentido, aduz Giulio Ubertis, Profili di epistemologia..., p. 142, e idem, Sistema di procedura..., p. 

88-9: “Trattasi di um aprezzamento in concreto sulla congruenza tra quanto conseguibile in sede probatoria e 

l’enunciato che ci si propone di verificare, allo scopo di evitare uno sterile dispendio di tempo quando già si 

sappia che l’esperimento gnoseologico darebbe un esito non fruibile; né ciò comporta un’antecipazione del 

compito decisorio, poiché afferisce a una valutazione vertente non sull’affidabilità, attendibilità o credibilità 

(cioè, comunque sulla forza persuasiva) dell’operazione probatoria, ma sulla assoluta inutilità di quest’ultima 

per la sua incapacità a fornire elementi di prova di cui potersi servire in sede deliberativa nel controllo del tema 

considerato”. No mesmo sentido se posicionam Paolo Tonini e Carlotta Conti (Il diritto delle prove..., p. 62), 

afirmando que, para que a prova seja considerada relevante, “il suo probabile risultato deve essere idoneo a 

dimostrare l’esistenza del fato da provare”. E como exemplo, citam os autores o arrolamento como testemunha 

de uma pessoa anciã, que não possui condições de descrever as circunstâncias do fato por ela testemunhado. 
304 Ainda que anteriormente à exposição mais detalhada de Giulio Ubertis sobre sua posição, Rossano Adorno 

(Ammissione delle prove..., p. 188) já antecipava tais considerações, ressaltando que o juízo sobre a idoneidade 

“deve sondare la capacità (e non la forza) persuasiva”. 
305 UBERTIS, Profili di epistemologia..., p. 142; e idem, Sistema di procedura..., p. 89. Em tal exemplo, note-

se, evidencia-se a inaptidão, a incapacidade da fonte de prova para que se atinja o elemento de prova pretendido 

pela parte que requereu o meio de prova, elemento este que poderia servir de sustentação à reconstrução dos 

fatos, o que seria objeto de juízo anterior sobre o que Giulio Ubertis denomina pertinência. 
306 Tratando-se da conceituação de vocábulo inserido na linguagem jurídica (relevância) por meio de remissão 

a termo em seu uso comum (idoneidade), mais uma vez não se pode deixar de estabelecer o sentido da última 

para melhor compreender a primeira. Partindo a análise da eventual correspondência semântica entre as 

palavras afins em italiano e português (“idoneità” e “idoneidade”), constata-se que a resposta se apresenta 

como postiva. De fato, Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli (Il Devoto-Oli. Vocabolario..., p. 1307), indicam que 

“idoneità” pode ser entendida como “il possesso accertato dei requisiti necessari o richiesti per l’esercizio di 

una determinata attività o per il conseguimento di una qualifica”, enquanto “idoneo” possui como significado 

aquilo “che possiede qualità o requisiti funzionali”. Em sentido semelhante, Francesco Sabatini e Vittorio 

Coletti (Il Sabatini Coletti: dizionario..., p. 1197) definem “idoneità” como “possesso delle qualità e delle 

capacità necessarie o richieste per l’espletamento di particolari attività e funzione”. E assegurando a 

correspondência entre “idoneità” e “idoneidade”, Vincenzo Spinelli e Mario Casasanta, Dizionario completo..., 

p. 327. No vernáculo, com efeito, o sentido de “idoneidade” e “idôneo” não se afastam da concepção italiana, 

aproximando-se à ideia de “capacidade, aptidão, competência para desempenhar determinada função”. Nesse 

sentido, Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea..., p. 2021. Ainda, com definições próximas, Caldas 

Aulete, Dicionário Contemporâneo..., p. 1897; e Antônio Houaiss e Mauro de Salles Villar, Dicionário 

Houaiss..., p. 1044. Dessarte, quando se fala em idoneidade da prova, há de se pensar em sua aptidão ou 

capacidade para determinadade finalidade.  
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aptidão ou a capacidade da prova), Giulio Ubertis aponta ser o escopo de referência, na 

verdade, a produção do elemento pretendido pela parte307.  

 

E é justamente a identificação do objeto do juízo sobre a idoneidade da prova que 

indica qual das duas concepções há de vigorar. Com efeito, uma vez entendido como o objeto 

da prova, a análise sobre sua aptidão ou capacidade (idoneidade) automaticamente remete à 

valoração probatória. No entanto, ao se destacar que, na verdade, é o meio (ou o meio de 

investigação) de prova a ser apreciado sob o crivo da idoneidade, tem-se que a aptidão ou a 

capacidade avaliada se refere à eventual obtenção do elemento probatório pretendido, e não 

à força demonstrativa deste para a reconstrução dos fatos na decisão. 

 

Portanto, a idoneidade do meio de prova ou meio de investigação de prova, entendida 

como sua capacidade ou aptidão para atingir o elemento probatório pretendido pela parte 

requerente (objeto da prova), não parece afrontar as razões lógicas e racionais que autorizam 

a seleção preliminar das provas a serem admitidas no processo. Ao revés, a elas se adequa 

ao evitar atividades probatórias que, de antemão, já relevam que não atingiriam o êxito 

esperado pelas partes interessadas em sua produção (inidoneidade).  

 

2.1.4. Desnecessidade: superfluidade, redundância ou superabundância 

 

 A segunda faceta do que Giulio Ubertis denomina relevância é a necessidade da 

prova308, qualidade esta apresentada pela prova que se caracterizar por sua não redundância. 

Uma prova será não redundante se a sua função não for somente confirmar o quanto já 

                                                 
307 Diferentemente do que se verifica no juízo denominado de pertinência por Giulio Ubertis (e de relevância 

para Michele Taruffo e outros), em que se assume como válida a hipótese de que a prova possua êxito positivo, 

sem efetivamente avaliar a validade de tal conjectura, no juízo ora sob análise é justamente a validade daquela 

hipótese que é perquirida, isto é, se o meio ou a fonte de prova são aptos, capazes para se atingir o êxito positivo, 

a produção do elemento probatório pretendido pela parte. 
308 Sobre a necessidade da prova, aduz Michele Taruffo, Studi sulla..., p. 66: “si può dire que un mezzo di prova 

sia ‘necessario’ quando dalla sua esclusione discenda un’irriducibile incertezza intorno ad un elemento della 

fattispecie, tale che dal suo accertamento positivo o negativo dipenda la decisione della causa. Da questo punto 

di vista, l’impiego del termine ‘necessità’ non aggiunge nulla a quella che è la funzione propria della prova, la 

quale viene dedotta proprio perché è necessario provare in causa determinati fatti”. Em seu entender, portanto, 

a necessidade seria inerente à relevância probatória. Ocorre que, diferentemente de Giulio Ubertis, o autor 

deixa de apreciar o conceito sob a perspectiva da superfluidade probatória, a qual é objeto de análise específica 

pelo autor.  
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demonstrado por provas já anteriormente produzidas ou o que poderia ser demonstrado por 

outras cujo requerimento de admissão seria apreciado contemporaneamente309.  

 

Para o autor, dessarte, o juízo sobre a desnecessidade da prova poderia ocorrer tanto 

no início do processo, antes de iniciada a instrução, ou posteriormente, ao longo do 

procedimento310. Ainda, trata-se de critério que, tal como a idoneidade, recairia sobre os 

meios de prova ou de investigação da prova311 e que somente deveria ser apreciado após o 

objeto da prova ter sido julgado verossímil e pertinente, consoante sua definição312. 

 

Seu magistério, porém, reflete a existência de expressa previsão na lei processual 

italiana, que trata a superfluidade313 e a suberabundância314 como hipóteses de exclusão 

                                                 
309 Nesse sentido, Giulio Ubertis, La ricerca..., p. 21-2; idem, Prova (in generale)..., p. 322-3; idem, La prova 

tra..., p. 133; e idem, Prova: II)..., p. 9.  
310 Para Giulio Ubertis (Sistema di procedura..., p. 88), o juízo sobre a desnecessidade da prova depende do 

momento em que o requerimento probatório é realizado, pois, à medida em que a fase instrutória se desenvolve, 

a utilidade de novos meios probatórios diminui progressivamente.  
311 Vide ressalva na nota 299 supra. 
312 UBERTIS, La ricerca..., p. 21. 
313 De acordo com o artigo 190, comma 1, do Código de Processo Penal italiano, “Le prove sono ammesse a 

richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e 

quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti”. Vale destacar que, especificamente em tal dispositivo, 

houve uma alteração em relação ao quanto previsto pelo legislador delegante, que, em vez de se valer da noção 

de superfluidade, preconizava estraneidade (“estraneità”). Sobre as repercussões de tal mudança para o juízo 

de admissibilidade probatória, vide, por todos, Mario Chiavario, Considerazioni sul diritto..., p. 2017-8; e 

Giulio Ubertis, Prova (in generale)..., p. 323. Ainda no mesmo diploma, também preveem a superfluidade 

como causa de exclusão da prova os artigos 468, comma 2, e 495, comma 4. No Código de Processo Civil, por 

sua vez, também se prevê a superfluidade como hipótese de exclusão da prova. Nesse sentido, é o que dispõe 

o seu artigo 209: “Il giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o 

quando, dichiarata la decadenza di cui all'articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure 

quando egli ravvisa superflua, per i risultati già raggiunti, la ulteriore assunzione”. Sobre a superfluidade como 

critério de exclusão da prova diante das referidas previsões legais, especialmente o artigo 190, do Código de 

Processo Penal italiano, vide Giuseppe Bianchi, L’ammissione della prova..., p. 128-9; Cristiana Valentini, 

Diritto all’ammissione..., p. 99; Agostino De Caro, Ammissione e formazione..., p. 382; Rossano Adorno, 

Ammissione delle prove..., p. 189; Oreste Dominioni, Il corpo del diritto delle prove..., p. 247; Vittorio Grevi, 

Prove..., p. 310; e Delfino Siracusano, Le prove..., p. 344. 
314 Nesse sentido, é o que prevê o artigo 468, comma 2, do Código de Processo Penal italiano: “Il presidente 

del tribunale o della Corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei 

testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210, escludendo le 

testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti”. Aliás, previsão semelhante se 

verifica também no Código de Processo Civil italiano, mais especificamente em seu artigo 245, comma 1: “Con 

l’ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i 

testimoni che non possono essere sentiti per legge”. Vale destacar que também nos Estados Unidos se verifica 

previsão normativa a respeito do tema. Trata-se da Rule 403, das Federal Rules of Evidence, a qual, sob o título 

de “Excluding Relevant Evidence for Prejudice, Confusion, Waste of Time, or Other Reasons”, prevê que a 

prova relevante pode ser excluída “if its probative value is substantially outweighed by”, entre outros, 

“needlessly presenting cumulative evidence”. Ainda, também no Código Modelo de Processo Penal para Ibero-

América se prevê, em seu artigo 148, que “(l)os tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para 

demostrar un hecho o una circunstancia, cuando ellos resulten manifiestamente superabundantes”. 
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probatória, termos aos quais comumente se atribui o mesmo sentido315. 

 

Ocorre que, mesmo diante de previsão legal, parte da doutrina italiana identifica 

dificuldades na definição de tais critérios para sua utilização no juízo de admissibilidade 

probatória. Isso porque, ao se apreciar a admissibilidade dos requerimentos probatórios no 

início do processo, ainda não há que se falar em provas já produzidas. Por outro lado, 

qualquer espécie de avaliação nesse momento, com base apenas em outros requerimentos 

probatórios a terem sua admissibilidade apreciada contemporaneamente, reduziria o juízo a 

uma mera avaliação quantitativa das provas requeridas sobre um mesmo objeto316. 

 

E mais. Mesmo que tal juízo seja realizado em momentos mais avançados do 

procedimento, após iniciada a fase instrutória, não se pode perder de vista que o resultado 

das provas já produzidas ainda não pode ser tido ainda como definitivo, sob pena de se 

antecipar a valoração probatória para momento inadequado do processo317. Assim, o 

                                                 
315 Nesse sentido, por todos, Luigi Paolo Comoglio, Prove ed accertamento..., p. 134. Por essa razão, para fins 

de uniformidade do texto, os critérios de não redundância, não superfluidade e não superabundância serão 

todos tratados sob a denominação de necessidade, ou melhor, para manter presente que os limites em questão 

devem sempre ser apreciados em sua faceta negativa, de desnecessidade. De modo diverso, porém, Jordi Ferrer 

Betltrán (La valoración racional..., p. 74-6) reputa que nem todas as provas redundantes são supérfluas, 

distinguindo os dois conceitos. Em seu entender, deveras, a redundância probatória se verifica quando dois ou 

mais meios de prova vertem sobre um mesmo enunciado fático, mas somente seriam considerados supérfluos 

quando o grau de corroboração por eles fornecido para aquele enunciado fático supere o nível máximo e passe 

a ser reduzido. Isso porque, para o autor, verifica-se uma curva no grau de corroboração oferecido pelas provas, 

de modo que, a partir de determinado ponto, passa a ser decrescente, quando, então, o meio de prova seria 

considerado supérfluo. Trata-se do que o professor espanhol denomina “peligro de desborde”, o que dificultaria 

a decisão. A respeito da determinação de qual seria esse ponto, limita-se o autor a afirmar que deve ser 

verificado no caso concreto e determinado pelo julgador. 
316 Nesse sentido, são ilustrativas as considerações de Giulio Illuminati, Ammissione e acquisizione..., p. 84-5: 

“La difficoltà maggiore, sul piano teorico, è dare invece un contenuto al giudizio di non superfluità: 

individuarne, cioè, il termine di paragone. Si usa dire che è superflua la prova tendente ad un risultato già 

acquisito o altrimenti acquisibile. Ciò nondimeno, va considerato che nella fase in esame non esistono ancora, 

per definizione, fatti provati e quindi già acquisiti; mentre per quanto concerne l’ipotesi che il medesimo fatto 

costituisca oggeto di altra prova ad ammettere, la superfluità (tanto più si deve risultare manifesta) non potrebbe 

mai essere dimostrata se non al termine dell’escussione e – almeno in astratto – quale che sia il numero delle 

prove richieste sul medesimo oggeto. Il criterio, pertanto, non può essere inteso alla lettera, perché rischierebbe 

di diventare inapplicabile”. 
317 Como adverte Michele Taruffo (Studi sulla..., p. 74), o status de veridicidade que caracteriza o resultado da 

reconstrução fática é caracterizado por sua relatividade, isto é, é válido se e na medida em que as provas 

ofereçam elementos concretos (dados de conhecimento particulares) idôneos a fundar tal juízo. Assim, não é 

nunca definitivo, ao menos em linha de princípio, antes que a decisão venha a ser formulada. Isso significa que 

o convencimento do juiz pode sempre ser modificado, ao menos enquanto seja possível admitir e produzir 

novas provas. Não se pode olvidar, porém, que o autor não chega a contestar a previsão do artigo 209, do 

Código de Processo Civil italiano (vide nota 313 supra), prescrevendo apenas modos de tornar o critério da 

desnecessidade aceitável segundo seu entendimento. Para tanto, sugere o autor (op. cit., p. 76) que sejam 

entendidas como supérfluas apenas os meios de prova atinentes a uma mesma representação dos fatos já 

presente no processo, não sendo autorizada a exclusão das provas voltadas a excluir provas voltadas a fundar 
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parâmetro utilizado para apreciar a eventual desnecessidade da prova, já no juízo de 

admissibilidade probatória, pode se confundir com o convencimento prévio do julgador, 

formado ainda no curso do processo, como motivo de exclusão das provas requeridas318, o 

que colidiria frontalmente com o direito à admissão probatória das partes319.  

 

Não por outra razão, aliás, uma corrente da doutrina italiana propõe que, para evitar 

as discricionariedades que o emprego da desnecessidade como causa de inadmissão da prova 

implica para o juízo de admissibilidade probatória, essa espécie de critério seja utilizada 

como mera regra de orientação teleológica, e não de forma mandatória320. 

 

Mais do que um critério estritamente lógico ou racional, portanto, o critério da 

necessidade decorre exclusivamente de sua previsão normativa. A bem da verdade, “seria 

até mesmo ilógico não admitir a produção de um meio de prova porque outros meios já 

foram produzidos e geraram o mesmo resultado probatório que se pretende atingir com o 

meio reputado supérfluo”321. Tanto é assim, aliás, que se exige o esforço de doutrinadores 

para se adequar os dispositivos legais em comento à racionalidade do processo.  

                                                 
uma diversa representação dos fatos. Entretanto, tal posição revela importante fragilidade da inadmissão da 

prova com base em sua desnecessidade: ao se impedir a produção do meio prova que vise atingir um elemento 

de prova já presente no processo e, ao mesmo tempo, permitir que um meio de prova destinado a demonstrar 

enunciado diverso, abre-se a possibilidade de que esta possa vir a alterar o convencimento do julgador sobre 

aquele elemento de prova. E como o meio de prova que visava corroborá-lo teria sido inadmitido com base em 

sua suposta desnecessidade momentânea, a parte requerente seria indelevelmente prejudicada. 
318 TARUFFO, Studi sulla..., p. 71. Em sentido semelhante, pugna Antonio Magalhães Gomes Filho (Direito 

à prova..., p. 132-3) que “é evidente que não se permite ao juiz, em nome do livre convencimento, excluir 

qualquer prova pela consideração antecipada de que seus resultados não irão alterar sua convicção; isso não 

somente importaria em prejulgamento, como também levaria à exclusão de evetuais elementos que poderiam 

servir a um reexame da causa, em grau de recurso ou revisão, com inequívoca afronta ao direito à prova”. 
319 É o que leciona Massimo Nobili (Art. 187..., p. 395) ao advertir que conceito de não superfluidade pode, na 

praxe, ser degenerado em arbitrárias limitações do direito à prova. Igualmente, Nicolò Trocker, Processo civile 

e costituizione..., p. 522. Carlo Taormina (Procedura penale..., p. 280) assevera que, no caso de inadmissão no 

curso da instrução decorrente de suposta superfluidade, verificar-se-ia uma superposição da jurisdição sobre 

as partes, o que não se coadunaria com o direito à prova. Ainda, alerta Edoardo F. Ricci (Su alcuni aspetti 

problematici..., p. 162) que, ao rejeitar a admissão da prova por reputar que a causa já esteja madura, o juiz 

realiza um confronto entre as provas já produzidas e o possível êxito daquela cuja admissão se requer, decidindo 

a priori que esta não alterará o convencimento extraído das primeiras.  
320 Luigi Kalb (La richiesta di ammissione..., p. 143), por exemplo, entende verificada a superfluidade quando 

a prova requerida verte sobre fatos já reconstruídos, razão pela qual reputa resultar grande margem de 

discricionariedade de tal juízo, o que o leva a sugerir que o critério da não superfluidade seja utilizado como 

mera regra de orientação teleológica, e não de forma mandatória. Igualmente propondo que o critério da não 

superfluidade seja entendido como regra de orientação teleológica, Giulio Illuminati, Ammissione e 

acquisizione..., p. 85. 
321 BADARÓ, Direito à prova e os limites lógicos..., p. 316. Vale aqui destacar a posição contrária de Jordi 

Ferrer Beltrán (La valoración racional..., p. 74-6), para quem, mesmo epistemologicamente, seria 

recomendável excluir as provas consideradas supérfluas, conforme exposto na nota 315 supra.  

 



 

 

 

93 

A bem da verdade, a previsão legal da desnecessidade como critério de inadmissão 

probatória parece espelhar exclusivamente a preocupação do legislador em tutelar a 

economia processual, evitando, assim, o dispêndio inerente à realização de atividades 

processuais que não se revelariam necessariamente úteis à decisão322. Sobre o princípio da 

economia processual e sua eventual relação com os limites lógicos ou racionais do direito à 

admissão da prova, aliás, são oportunas breves considerações.  

 

Não há como se olvidar que os limites lógicos à admissão da prova estão ligados a 

finalidades econômicas, uma vez que sua atuação pode evitar, de plano, o desperdício de 

tempo e de atividades processuais exigidas para se proceder a determinado experimento 

probatório323. Entretanto, o simples fato de desempenhar função econômica não significa 

que seu fundamento seja o princípio da economina processual324. 

 

Como visto, uma das peculiaridades dos limites em questão é o fato de caracterizarem 

exigência prévia a qualquer regulação jurídica, prescindindo de previsão normativa. E isso 

se dá porque se trata de decorrência de critérios cognitivos próprios da racionalidade geral, 

os quais são inerentes a qualquer espécie de atividade epistêmica que vise atingir uma 

decisão baseada em provas325. Dessarte,  os limites lógicos à admissão da prova não 

                                                 
322 Nesse sentido, é o que leciona Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, Direito à prova e os limites lógicos..., 

p. 294-5: “Há quem inclua entre os limites lógicos a não produção de prova supérflua, ante sua evidente 

inutilidade. Não é possível concordar com tal posicionamento. A prova supérflua, assim como a prova 

irrelevante, é uma prova inútil. Mas, a razão de sua vedação não é lógica. A não produção de prova 

manifestamente supérflua tem por finalidade tutelar o princípio de economia processual, na medida em que 

tais provas levariam a um resultado cognoscitivo já produzido, ou que poderia ser obtido por meio diverso. 

Nesse caso, a elaboração da prova teria custos consideráveis e não serviria para nada além de produzir uma 

prova cujo conteúdo já foi amplamente constatado por outros meios de prova já produzidos”.  
323 Nesse sentido, Michele Taruffo, Studi sulla..., p. 4; e Franco Cordero, Procedura penale..., p. 571. 
324 Como sinteticamente lecionam Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel 

Dinamarco (Teoria Geral do Processo, São Paulo: Malheiros, 2008, p. 79), o prinípio da economia “preconiza 

o máximo resultado na atuação do direito com o mínimo emprego possível de atividades processuais”. E no 

que atine à atividade probatória, tal princípio visa “armonizzare le garanzie di difesa delle parti, che puntano 

ad una dilatazione massima dell’area di cognizione giurisdizionale, con l’economia delle risorse 

endoprocessuali, da cui nasce invece l’esigenza di espungere ogni attività inutile per il conseguimento degli 

scopo del processo”. É o pugna Luigi Paolo Comoglio, Il principio di economia processuale, Tomo II, Padova: 

CEDAM, 1982, p. 166. 
325 Em sentido diverso, sinaliza Michele Taruffo (Fatti e prove..., p. 65) que o fundamento para a verificação, 

implícita ou explicitamente, do princípio da relevância (que, como visto, representa o único critério lógico 

segundo seu entedimento) em todos os ordenamentos seriam suas evidentes razões de economia processual: 

“Il tradizionale brocardo frusta probatur quod probatum non relevat esprime un principio generale che 

implicitamente o esplicitamente esiste in tutti gli ordinamenti, per evidenti ragioni di economia processuale”. 
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encontram no princípio da economia processual o seu fundamento326, ainda que 

eventualmente acabem por desempenhar uma função econômica327.  

 

E no caso da desnecessidade da prova, é justamente a economia processual, e não a 

racionalidade geral, que inspira o legislador a contemplá-la como hipótese de juízo negativo 

de admissibilidade probatória328. Diante de tal quadro, tem-se que as noções de 

desnecessidade, não redundância, superfluidade e superabundância não caracterizam 

verdadeiros limites lógicos ou racionais ao direito à admissão da prova a serem utilizados 

em qualquer ordenamento processual independentemente de previsão normativa329. 

                                                 
326 Sem prejuízo de se referir aos critérios lógicos ou racionais de admissibilidade da prova por meio do termo 

relevância (o que se dá pelas razões destacadas na nota 273 supra, aliás), Luigi Paolo Comoglio leciona que 

tal juízo é essencialmente lógico, não havendo, portanto, interferência do princípio da economia processual. 

Nesse sentido, assim aduz o autor (Il principio di economia processuale, Tomo I, Padova: CEDAM, 1980, p. 

198-9): “Esprimendo una relazione logica (di coincidenza o di esclusione) tra le proposizioni che definiscono 

il factum probans e il thema probandum, il giudizio di rilevanza non riguarda le capacità funzionali o l’utilità 

strumentale del mezzo di prova da assumere, ma ha per oggetto l’idoneità probatoria del fatto la cui esistenza 

s’intende dimostrare, e, poiché si traduce in’operazione logica, di persé non richiede al giudice un impiego 

costruttivo del principio di economia processuale. La sua ‘funzione economica’, quale emerge dall’evoluzione 

storico-comparativa, essendo già interpretata ed attuata dalle norme positive che hanno introdotto come regole 

generale la selezione preliminare dei mezzi di prova, in vista del massimo risparmio delle attività istruttorie, 

non ha bisogno di una concretizzazione particolare”.  E ao tratar especificamente do processo penal, reitera o 

autor que o juízo lógico sobre a admissibilidade probatória não se destina primariamente à economia no 

processo. Giuliano Vassali (Il diritto alla prova..., p. 29), inclusive, refuta o princípio da economia processual 

como motivo legítimo para inadmitir as provas requeridas pelas partes, pois “l’economia di oggi è molte volte 

la perdita di tempo di domani. Inoltre, nessuna economia può prevalere sulla esigenza della prova e su quella 

di un equo trattamento delle parti”. Em sentido contrário, expressamente vinculando o critério lógico ou 

racional  ao princípio da economia processual, Michele Taruffo, La prueba..., p. 364. 
327 Conforme a lição de Luigi Paolo Comoglio, ainda que o juízo de natureza lógica sobre a admissibilidade 

probatória possa favorecer a economia do processo de forma reflexa, isso nem sempre se verifica. É, note-se, 

o que pugna o autor (Il principio di..., Tomo II, p. 165) ao tratar sobre o referido juízo: “implicando una 

relazione di carattere logico fra le proposizioni descrittive del factum probans e del thema probandum, non 

può dirsi finalizzato all’attuazione primaria di un’economia del processo, ma certamente la favorisce di riflesso, 

quando sancisce in termini pratici una selezione restrittiva dei mezzi di prova disponibili. Secundum eventum, 

è dunque possibile che il controllo della rilevanza finisca addirittura con il pregiudicare una relae economia 

delle attività istruttorie, ove la selezione dia un esito (per così dire) estensivo, legittimando l’ammissione di 

una pluralità di prove costituende, egualmente pertinente”. Aliás, a última ressalva do autor parece refletir uma 

efetiva contribuição do princípio da economia processual sobre o juízo de admissibilidade probatória, qual seja, 

o tratamento diverso dispensado às provas constituendas e pré-constituídas. Nesse passo, ilustra Michele 

Taruffo (Fatti e prove..., p. 66) que o legislador restringe o seu campo de atuação às provas constituendas, as 

quais se formam em juízo e passam a existir por meio de determinadas atividades processuais, por reputar que 

as provas pré-constituidas, por se formarem antes e fora do processo, não merecem qualquer seleção preventiva. 

Dessarte, a preocupação que inspira o legislador a realizar tal específica distinção nada diz respeito à lógica ou 

à racionalidade, e sim ao princípio da economia processual. 
328 É o que assevera Giuseppe Bianchi, L’ammissione della prova..., p. 128. No mesmo passo, ao pugnar que 

não há verdadeira interferência do princípio da economia processual no juízo de admissibilidade probatória, 

Luigi Paolo Comoglio (Il principio di..., Tomo II, p. 165) utiliza como exemplo justamente as provas supérfluas 

para ilustrar que, relativamente à atividade probatória, o princípio em questão limita-se a atuar no momento da 

valoração. Assim, reforça-se que a superfluidade implica a valoração da prova e, portanto, somente poderia ser 

apreciado no momento final do processo, quando da decisão. 
329 Isso não significa, é certo, que o legislador não possa se valer de tais critérios para limitar o direito à 

admissão da prova, mas apenas que não se trata de critério cognitivo próprio da racionalidade geral que 
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2.1.5. Impertinência 

 

Se, como visto, a maior parte da doutrina trata por relevância o que Giulio Ubertis 

considera configurar a pertinência330, não se pode deixar de perquirir qual seria o sentido 

atribuído a este último conceito sob a visão daqueles autores. 

 

 Contudo, assim como observado em relação à desnecessidade, na Itália a análise 

doutrinária sobre o tema se ampara fundamentalmente na existência de previsão legal para 

atribuir os conceitos de pertinência e relevância. Trata-se dos artigos 187 e 190, do Código 

de Processo Penal: enquanto o primeiro estabelece o que se considera objeto da prova, o 

segundo determina a exclusão das provas manifestamente irrelevantes331. 

 

 Diante dos dispositivos em questão, a doutrina italiana oscila, ora diferenciando os 

conceitos de pertinência e relevância, ora tratando-os como sinônimos332. Para a primeira 

corrente, com efeito, a pertinência decorreria da relação entre o objeto da prova e o thema 

probandum, encontrando no artigo 187 o seu fundamento, enquanto a relevância, referida 

pelo artigo 190, teria um sentido diverso, em geral aquele proposto por Giulio Ubertis de 

relevância como idoneidade333. De acordo com a segunda linha, por seu turno, pertinência e 

                                                 
independe de previsão legal para ser observada. Exatamente nesse contexto, aliás, Gustavo Badaró (Direito à 

prova e os limites lógicos..., p. 297, nota 808) reputa que “é correto que o sistema exclua as provas 

manifestamente supérfluas ou protelatórias. Estes critérios, contudo, são inspirados por razões outras, que não 

exclusivamente lógicas”. 
330 Vide item 2.1.2 supra. 
331 Embora os dispositivos em questão já tenham sido destacados em notas antecedentes, reputa-se oportuno 

repisar os seus termos no presente item a fim de facilitar a compreensão do tema. O artigo 187, do Código de 

Processo Penal italiano, intitulado “oggetto della prova”, prevê em seu comma 1 que “sono oggetto di prova i 

fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di 

sicurezza”. Já o o artigo 190, comma 1, estabelece que “le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice 

provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono 

superflue o irrilevanti”. 
332 Conforme se denota a partir do magistério de Giuliano Vassali (Il diritto alla prova..., p. 33-5), datado de 

1968, a confusão entre o sentido de pertinência e relevância, sendo tratadas ora como sinônimos, ora como 

conceitos distintos, não é recente no ordenamento italiano, decorrente apenas da atual redação do Código de 

Processo Penal, e sim um fenômeno observado há tempos naquele país, já sob a vigência do diploma processual 

penal revogado, e com repercussões inclusive na jurisprudência italiana. 
333 Nesse sentido, Paolo Tonini e Carlotta Conti (Il diritto delle prove..., p. 62) lecionam que a prova, para ser 

considerada pertinente, “deve riguardare l’esistenza del fatto storico enunciato nell’imputazione o di uno dei 

fatti indicati nell’art. 187”, sendo relevante, por sua vez, caso “il suo probabile risultato deve essere idoneo a 

dimostrare l’esistenza del fatto da provare”. Em sentido semelhante, Sandro Fùrfaro, Il fatto come oggetto..., 

p. 350. Já Alfredo Avanzini (I limiti dell’esposizione introduttiva e il controllo del giudice, in Diritto penale e 

processo, Vol. 3, Marzo, 1996, p. 363) destaca outro aspecto do posicionamento de Giulio Ubertis, ressaltando 

que a pertinência diz respeito ao objeto da prova, enquanto a relevância se refere à fonte ou ao meio de prova. 

Ainda, referenciando-se a estudo de Giulio Ubertis para diferenciar os conceitos, Luigi Kalb, La richiesta di 
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relevância se equivaleriam e a previsão do artigo 190 diria respeito à definição realizada pelo 

artigo 187, de modo que a prova cujo objeto não se referisse, direta ou indiretamente, ao 

thema probandum seria simultânea e indistintamente impertinente e irrelevante334.  

 

 A confusão entre os conceitos de pertinência e relevância, entretanto, não é fenômeno 

constatado exclusivamente no ordenamento italiano. Com efeito, o mesmo se verifica 

também em países como a Espanha335, a França336 e o Brasil337. 

                                                 
ammissione..., p. 143, nota 29. Por outro lado, distinguindo os sentidos de pertinência e relevância, mas sem 

adotar a posição de Giulio Ubertis, Aniello Nappi (Guida al Codice..., p. 126) sugere o tratamento da primeira 

como o objeto da prova sobre um fato primário e a segunda sobre fatos secundários. Em sentido oposto, 

vinculando a pertinência aos fatos secundários e a relevância aos primários, Giovanni Leone, Trattato di 

diritto..., vol. II, p. 181. 
334 Vittorio Grevi (Prove..., p. 310) pontua que “la verifica sulla rilevanza della prova si risolve in un giudizio 

circa la sua riconducibilità all’ambito oggettivo delineato dall’art. 187 (dunque, in realtà, circa la sua pertinenza 

al thema probandum)”. Igualmente, Massimo Nobili (art. 187..., p. 394) assevera que “il nuovo codice intende 

le nozioni di pertinenza e di rilevanza quali sinonimi”, definindo (idem, Art. 190..., 402) a irrelevância como 

“non pertinenza: la prova avrebbe un oggetto ‘a priori’ non rispondente al parametro fissato dall’art. 187”. 

Também para Giulio Illuminati (Ammissione e acquisizione..., p. 84) “il codice unifica in un solo concetto la 

rilevanza in senso stretto e la pertinenza”. Ainda, no mesmo sentido, Delfino Siracusano, Le prove..., p. 344; 

Franco Cordero, Procedura penale..., p. 571-2; Mario Chiavario, Diritto processuale..., p. 332; e Giuseppe 

Bianchi, L’ammissione della prova..., p. 128. Mesmo Michele Taruffo (Studi sulla..., p. 13 e 68), ao se restringir 

ao tratamento do tema no processo civil e deixar de enfrentar os dispositivos legais em questão (embora à época 

da publicação de sua obra o diploma processual penal atual italiano não estivesse ainda vigente, já o Código 

de Processo Penal de 1930 dava margem à discussão, conforme observado na nota 317 supra), sinaliza que a 

noção de pertinência estaria contida no conceito de relevância. 
335 Como elucida Joan Picó I Junoy (El derecho a la prueba..., p. 20, nota 19), a Constituição espanhola 

expressamente se refere a “meios de prova pertinentes”, valendo destacar que o adjetivo em questão foi 

propositalmente inserido na sua redação, substituindo a palavra “conveniente”, justamente em razão do 

“rigoroso significado processual” do conceito inserido. De fato, prevê o texto constitucional espanhol de 1978, 

em seu artigo 24, parágrafo 2º, o direito de “utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa”. Nada 

obstante, Jordi Ferrer Beltrán (La valoración racional..., p. 68, nota 13) reputa que o sentido de pertinência 

utilizado pelo legislador e pela jurisprudência na Espanha é o que normalmente, especialmente no campo da 

epistemologia, se denomina de relevância. 
336 Ao analisar a produção da doutrina francesa sobre o tema, que se refere ao termo como “pertinence”, 

Michele Taruffo (Studi sulla..., p. 102-6) conclui pela ambiguidade relativa ao conceito de pertinência e pela 

ausência de uma definição adequada de relevância naquele país. 
337 Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró (Direito à prova e os limites lógicos..., p. 299 e seguintes) observa 

que, a despeito da inexistência de previsão legal de tais critérios, “desde meados do século passado, é comum 

encontrar na jurisprudência nacional referência a indeferimento de requerimentos probatórios que fossem 

impertinentes ou irrelevantes”, razão pela qual conclui não se tratar “de simples aplicação do direito posto”, e 

sim de contribuição doutrinária. E após exaustiva análise da doutrina, tanto dedicada ao processo civil, como 

ao processo penal, o autor destaca ser “insegura, para não dizer contraditória, a doutrina nacional sobre o tema”. 

Exceção à falta de clareza e coerência características da doutrina pátria quanto à definição dos critérios lógicos 

ao juízo admissibilidade se encontra na lição de Antonio Magalhães Gomes Filho, Direito à prova..., p. 130 e 

seguintes), que, com base no direito estadunidense, conceitua a pertinência como a “conexão entre a prova 

oferecida e os fatos controvertidos” e a relevância como a prova apta “para estabelecer a existência ou 

inexistência, verdade ou falsidade, de um outro fato, através do qual seja possível realizar uma inferência 

lógica”. Trata-se, aliás, do posicionamento seguido pelo primeiro autor (op. cit., p. 315-6), que detalhadamente 

propõe a conceituação dos dois vocábulos nos seguintes termos: “Um fato que se pretende provar por um 

determinado meio de prova será pertinente quando houver um juízo de identidade entre esse fato que se 

pretende provar e fato que integra a imputação ou a causa de pedir (fato jurídico ou principal). O fato objeto 

da prova pertine ao fato objeto do processo. Há, pois, uma relação lógica de pertinência. Numa linguagem 
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 O que se denota, pois, é que as diferentes configurações a que costumeiramente se 

atribui ao juízo de pertinência não traduzem nenhuma espécie de critério lógico ou racional 

diferente dos observados, ainda que sob nomenclaturas diversas, até aqui. Significa dizer, as 

diferentes conceituações de pertinência não trazem a lume um critério inédito, mas apenas 

uma diversa nomenclatura a um dos critérios já identificados. 

 

2.1.6. Síntese: identificação dos limites de fundamento essencialmente lógico ou 

racional ao direito à admissão da prova  

 

De tudo quanto exposto nos itens antecedentes, denota-se que as conceituações 

comumente realizadas, atribuindo determinado nome a cada um dos critérios ditados 

exclusivamente pela lógica e pela racionalidade geral que podem ser empregados em 

operações intelectivas quando do juízo de admissibilidade probatória, parece responder 

apenas à necessidade de se atribuir sentido a determinados termos previstos em dispositivos 

legais, o que pode variar de ordenamento para ordenamento338. Mas independemente da 

nomenclatura que lhes seja atribuída, é possível identificar um número limitado de critérios.  

                                                 
processualcivilistica o factum probans dirá respeito ao fato constituitivo, modificativo, impeditivo ou extintivo 

do direito. No campo processual penal, dirá respeito ao fato típico, antijurídico e culpável, bem com a sua 

autoria, além de qualquer aspecto fático que se inclua num juízo de subsunção de fatos consideráveis na 

dosimetria da pena. Por outro lado, o fato que se pretende provar será relevante quando, na hipótese de ser 

demonstrado pelo resultado probatório, permita inferir, com base nas máximas de experiência normalmente 

aceitas, a ocorrência ou inocorrência de um aspecto fático da imputação ou causa de pedir (sendo, pois, um 

fato secundário ou circunstancial). Na liguagem penal, o indício é o clássico exemplo de um fato secundário. 

Por exemplo, embora não demonstre quem foi o autor do disparos mortais, é relevante a prova que alguém foi 

encontrado com a arma do crime, logo após a sua ocorrência. O fato caracterizador do álibi é outro fato 

relevante. O factum probandum é a autoria delitiva, mas será relevante um meio de prova que tenha por objeto 

demonstrar que o acusado, no momento do crime, encontrava-se em outro local, distante do crime, havendo 

uma impossibilidade lógica de ser o autor do crime. Esse fato, que não tem por objeto direto a autoria delitiva, 

indiretamente, por inferência, permite definir negativamente o fato principal. De forma mais simples. Fato 

pertinente é aquele que, abstratamente, tem por objeto o fato principal ou jurídico. Fato relevante é aquele que 

tem por objeto um fato secundário ou circunstancial, que por inferência, se relaciona com o fato principal”. 
338 Amostra disso, além daqueles já destacados anteriormente, verifica-se na Argentina, onde o vigente Código 

Procesal Penal prevê, em seu artigo 356 (“admisión e rechazo de la prueba”), que “el tribunal podrá rechazar, 

por auto, la prueba ofrecida que evidentemente sea impertinente o superabundante. Si nadie ofreciere prueba, 

el presidente dispondrá la recepción de aquella pertinente y útil que se hubiere producido en la instrucción”. Já 

o diploma processual civil, em seu artigo 364 (“pertinencia y admisibilidad de la prueba”), prescreve que “No 

serán admitidas las que fueren manifestamente improcedentes o superfluas o meramente dilatorias”. No Chile, 

por sua vez, o Código Procesal Penal, em seu artigo 276, prevê que o juiz “ordenará fundadamente que se 

excluyan de ser rendidas en el juicio oral aquellas que fueren manifiestamente impertinentes y las que tuvieren 

por objeto acreditar hechos públicos y notorios”, além de determinar a redução do número de testemunhas ou 

documentos “produciría efectos puramente dilatorios en el juicio oral”, assim entendidos “cuando mediante 

ellos deseare acreditar unos mismos hechos o circunstancias que no guardaren pertinencia sustancial con la 

materia que se someterá a conocimiento del tribunal de juicio oral en lo penal”. Em Portugal, estabelece o 

artigo 124, do Código de Processo Penal, que “constituem objecto da prova todos os factos juridicamente 
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Com efeito, as exigências de fundamento essencialmente lógicos ou racionais à 

admissão da prova que podem limitar o direito das partes, independentemente de previsão 

legal, são  1) que o enunciado que se pretende demonstrar com a prova requerida (objeto da 

prova) não seja impossível, 2) que o enunciado que se pretende demonstrar com a prova 

requerida (objeto da prova) não deixe de corresponder, direta ou indiretamente, a algum dos 

enunciados fáticos que importam para a decisão (thema probandum), e 3) que o instrumento 

probatório (meio de prova ou meio de investigação de prova) não se revele inapto para atingir 

o enunciado fático pretendido com a sua produção (objeto da prova). 

 

2.2. Limites jurídicos  

 

 Se é verdade que o processo desempenha uma função epistêmica por meio da 

atividade probatória e que as provas judiciais se sujeitam à regulação de critérios cognitivos 

próprios da racionalidade geral, os quais orientam toda espécie de pesquisa voltada à 

obtenção de conhecimento verdadeiro, ainda assim não se pode olvidar que também se trata 

do exercício de uma função estatal, a jurisdição, que visa resolver questões de direito 

substantivo e, em matéria penal, de regra é indispensável (nulla poena sine iudicio)339. 

 

 Ocorre que, no exercício da atividade juridiscional, o Estado não pode se satisfazer 

apenas com a obtenção de conhecimento verdadeiro, devendo também contemplar certas 

garantias às partes processuais, especialmente no de natureza penal. E é por esta razão, note-

                                                 
relevantes para a existência ou inexistência do crime, a punibilidade ou não punibilidade do arguido e a 

determinação da pena ou da medida de segurança aplicáveis”, enquanto o artigo 292 prevê que “são admissíveis 

na instrução todas as provas que não forem proibidas por lei”. Já na Espanha, a Ley de Enjuiciamiento Criminal 

prevê, em seu artigo 659, que “el Tribunal examinará las pruebas propuestas e inmediatamente dictará auto, 

admitiendo las que considere pertinentes y rechazando las demás”. Por outro lado, de forma mais explicativa 

prevê a Ley de Enjuiciamiento Civil, em seu artigo 281(“objeto y necesidad de la prueba”), que “la prueba 

tendrá como objeto los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se pretenda obtener en el 

proceso”. Já em seu artigo 283 (“impertinencia o inutilidad de la actividad probatoria”), estabelece-se que “no 

deberá admitirse ninguna prueba que, por no guardar relación con lo que sea objeto del proceso, haya de 

considerarse impertinente”, assim como que “tampoco deben admitirse, por inútiles, aquellas pruebas que, 

según reglas y criterios razonables y seguros, en ningún caso puedan contribuir a esclarecer los hechos 

controvertidos”. Quanto à previsão do direito processual brasileiro, deixa-se de destacar no presente momento 

por se tratar do objeto da análise do Capítulo 3 infra. 
339 É o que lecionam Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco 

(Teoria Geral do Processo..., p. 37-8), ressalvando apenas o quanto disposto na Lei n° 9.099/95, na qual são 

previstas medidas despenalizadoras. E sob a ideia de solucionar questões de direito material, entendem-se aqui 

acolhidos tanto os processos que, conforme classificação proposta por Mirjan Damaska (vide nota 22 supra), 

destinam-se à implementação política, quanto aqueles voltados à resolução de conflitos. Significa dizer, as 

considerações tecidas no texto estendem-se aos dois objetivos de processo indistintamente. 
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se, que se realiza a regulação jurídica do processo e, consequentemente, da atividade 

probatória nele desempenhada340. A disciplina legal sobre a prova, contudo, pode se verificar 

em diferentes aspectos341, interessando ao presente trabalho somente a normas que 

estabelecem os limites do (conteúdo do) direito à admissão da prova. 

 

Nesse contexto, vale destacar que, embora próximos um do outro, o tema em questão 

não se confunde com o da classificação orginada na Alemanha de proibições probatórias 

(“Beweisverboten”), cuja inauguração é atribuída a Ernst Von Belling342. Tal expressão, com 

efeito, é utilizada para referenciar “barreiras ao objecto sobre que pode recair a sentença”343, 

distinguindo-se entre proibições de produção e proibições de valoração344. Assim, enquanto 

as primeiras limitam o modo de formação das provas no processo, as segundas vedam o uso 

judicial das provas que já foram obtidas345. Denota-se, assim, que a categorização doutrinária 

                                                 
340 Em tal contexto, leciona Ada Pellegrini Grinover (Liberdades públicas..., p. 37-41) que o instrumento por 

meio do qual o Estado exerce a função jurisdicional, o processo, deve garantir não apenas a reivindicação de 

direitos materiais, mas também a defesa, pelas partes, de seus respectivos interesses. Daí a previsão de garantias 

processuais, tais como o contraditório, o uso de provas, a presença do juiz natural e o duplo grau de jurisdição. 

No processo penal, porém, tais garantias assumem uma dimensão maior, uma vez que deve ser entendido como 

instrumento de tutela da liberdade jurídica do acusado, e não apenas como instrumento de persecução estatal. 
341 De acordo com Michele Taruffo (La prueba..., p. 346), a regulação normativa implica a limitação do âmbito 

das provas que podem ser empregadas no processo em relação às que se empregam na experiência comum ou 

em outros campos de investigação sobre fatos. E assim o faz excluindo expressamente determinados tipos de 

prova e privilegiando outros, bem como certos modos de formação da prova. Trata-se do que Giulio Ubertis 

(La ricerca..., p. 16) denomina “metodo probatorio giudiziario”, que se inspira e se desenvolve com base em 

três diretrizes, quais sejam, limitar o objeto da prova ou os meios de prova, traçar o procedimento respectivo e 

pré-estabelecer o valor probatório. Ainda, Piero Calamandrei (Il giudice e lo storico, in Rivista di Diritto 

Processuale Civile, 1939, p. 111-5), ao realizar comparação entre a atividade probatória judicial e aquela 

realizada em outras áreas, já há muito destaca as limitações impostas pela lei processual à reconstrução dos 

fatos como especificidades do processo e as qualifica como um método para guiar a pesquisa do julgador. 
342 É o que leciona Kai Ambos, Las proibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán, in 

COLOMER, Juan Luis Gómez (Coord.), Prueba y proceso penal: análisis especial de la prueba prohibida en el 

sistema español y en el derecho comparado, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2008, p. 325. E em tradução para o 

português do sempre mencionado trabalho de Ernst Von Belling (As proibições de prova como limite para a 

averiguação da verdade no processo penal, in SANTIAGO, Nestor Eduardo Araruna (Coord.). Proibições 

probatórias no processo penal: análise do direito brasileiro, do direito estrangeiro e do direito internacional, 

Brasília: Gazeta Jurídica, p. 3-4), denota-se que o autor assim denomina as “normas jurídicas que prescrevem 

deixar de lado um determinado fato (proibições de provas absolutas) ou declaram inadmissíveis certos meios 

de prova (proibições de provas relativas)”, identificando, a partir do direito processual alemão então vigente, 

seis situações distintas relacionadas às proibições de prova, quais sejam, o interesse superior do Estado, o 

privilégio da chefia de Estado, a esfera da personalidade do particular, as relações de parentesco, o dever de 

confidencialidade de determinadas profissões, e a propriedade privada. 
343 GÖSSEL, Karl Heinz. As proibições de prova no direito processual penal da República Federal da 

Alemanha, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Coimbra, v. 2, n. 3, jul./set., 1992, p. 397-8. 
344 ANDRADE, Manuel da Costa. Sobre as proibições de prova em processo penal, Coimbra: Coimbra Editora, 

1992, p. 90. 
345 AMBOS, Kai; LIMA, Marcellus Polastri. O processo acusatório e a vedação probatória: perante as 

realidades alemã e brasileira: com a perspectiva brasileira já de acordo com a reforma processual de 2008 – 

Leis 11.689, 11.690 e 11.719, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 85. 
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em comento não diz respeito especificamente aos limites do direito à admissão probatória, 

uma vez que se concentram sobre fases posteriores ao juízo de admissibilidade da prova346. 

 

 Por outro lado, também não se trata aqui do que a doutrina italiana convencionou 

intitular regras de exclusão da prova (“regole di esclusione della prova”), que consistem em 

proibições atinentes à produção dos meios de prova que, caso inobservadas, resultam na sua 

“inutilizabilidade”, isto é, na vedação ao juiz de se valer de certos elementos probatórios na 

decisão347. Mais uma vez, trata-se de regras atuantes em fase posterior do procedimento 

probatório, não havendo identificação com os limites à admissão da prova, portanto348. 

 

Pois bem. Por limites jurídicos do direito à admissão probatória devem ser entendidas 

as regras estabelecidas por lei que, ao lado daquelas decorrentes da racionalidade geral, 

estabelecem critérios ao juízo de admissibilidade349. Trata-se, assim, de regras impostas pelo 

                                                 
346 Contudo, uma vez que servem, de um lado, para a garantia de direitos fundamentais e, de outro, para 

preservar a integridade constitucional por meio de um processo justo (Kai Ambos, Las proibiciones..., p. 326-

7), o objeto de muitas das proibições probatórias, especialmente de produção, também são costumeiramente 

tutelados por limites à admissão da prova requerida pelas partes. Exemplificativamente, citam-se os métodos 

de interrogatório que suprimem ou debilitem a liberdade de decisão do interrogado, o monitoramento e 

vigilância das telecomunicações, as gravações secretas, entre outras. No mais das vezes, portanto, as proibições 

probatórias se refletem também constituem, em uma fase anterior, limites à admissão da prova, pois 

comumente o requerimento probatório que se enquadra sob uma proibição não deve ser admitido. Nada 

obstante, o que se pretende enfatizar com o destaque no texto é que o tratamento doutrinário das proibições 

probatórias não dá enfoque ao momento da admissibilidade da prova, mas antes à identificação das hipóteses 

a serem tuteladas por meio de proibições, seja de produção, seja de valoração, bem como dos efeitos em caso 

de violações.  
347 Nesse sentido, Marcello Daniele (Regole di esclusione e regole di valutazione della prova, Torino: G. 

Giappichelli, 2009, p. 3-4), quem indica como fundamento para tal classificação a previsão do artigo 191, do 

Código de Processo Penal italiano, que, sob a rubrica de “prove illegittimamente acquisite”, prevê em seu 

comma 1 que “le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge  non possono essere utilizzate”. 

Como elucida Mario Chiavario (Diritto Processuale..., p. 340), a inutilizabilidade caracteriza inovadora sanção 

processual prevista pelo legislador de 1988 que recai não sobre o ato em si, mas ao seu resultado cognitivo. No 

mesmo passo, Carlo Taormina (Procedura penale..., p. 282) assevera que a inutilizabilidade implica a 

subtração do dado probatório à valoração do julgador, inibindo, assim, a utilização de provas obtidas com 

violação a proibições probatórias como material utilizado para a formação do convencimento do juiz. Para 

maiores aprofundamentos a respeito da inutilizabilidade, vide Carlotta Conti, Accertamento del fatto e 

inutilizzabilità nel processo penale, Padova: CEDAM, 2007, p. 17-85; e Novella Galantini, Inosservanza di 

limiti probatori..., p. 172 e seguintes. 
348 É o que expressamente reconhece Elvira Nadia La Rocca, Le regole di esclusione della prova nel processo 

penale, Roma: Aracne, 2013, p. 51): “le regole di esclusione non si identificano com le disposizioni che fissano 

criteri di ammissibilità della prova”. No mesmo sentido, aliás, assim já puganava anteriormente Andrea Scella, 

Prove penali e inutilizzabilità: un studio in introduttivo, Torino: G. Giappichelli, 2000, p. 151. 
349 Não se incluem entre os limites jurídicos ao direito à admissão probatória, portanto, os dispositivos legais 

que, conquanto possam implicar restrição ao referido direito, não atinem especificamente à definição de seu 

conteúdo essencial, tais como as regras de procedimento. Como leciona Marina Gascón Abellán (Los hechos..., 

p. 114 e seguintes), a institucionalização do processo incorpora importantes exceções à regra epistemológica 

de que todos os elementos que permitam aportar informação relevante para os fatos apreciados, exceções estas 

que podem se manifestar de diversas maneiras, entre as quais se encontram regras procedimentais que impõem 

formas ou prazos determinados. No mesmo sentido, Jordi Ferrer Beltrán (Prueba y verdad..., p. 57) destaca 
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legislador350, a serem observadas apenas após o julgador reputar que as provas requeridas 

pelas partes são lógica ou racionalmente admissíveis351, que tanto refletem a concepção de 

que determinados valores prevalecem sobre o princípio geral de liberdade na admissão da 

prova, quanto a preocupação com uma reconstrução mais precisa dos fatos, buscando evitar 

situações que possam induzir a uma apreciação equivocada por parte do julgador. Verificam-

se, então, dois fundamentos para o estabelecimento de critérios jurídicos que limitam o 

ingresso de provas no processo no juízo de admissibilidade352, um de natureza política ou 

extraprocessual e outro de aspiração dita epistemológica ou processual353. 

                                                 
que, entre os limites estabelecidos pelo próprio processo à atividade probatória, de especial importância seria 

“el hecho que la actividad probatoria deba circunscribirse en un lapso temporal determinado y que finalizada 

esa actividad probatoria el juez tenga que decidir sobre los hechos del caso a los que será de aplicación el 

derecho”. Tratando-se, porém, de limitações que não dizem respeito à substância do direito à admissão da 

prova, isto é, não lhe são inerentes, estabelecidas especificamente para disciplinar o direito em questão, tais 

normas não são aqui consideradas, ao menos para os fins do presente estudo, como limites jurídicos ao direito 

à admissão da prova. Em suma, assim somente serão considerados os critérios estabelecidos pelo legislador 

para o juízo de admissibilidade. 
350 Michele Taruffo (La prueba..., p. 364) contrapõe dois critérios de admissibilidade, um de natureza lógica e 

outro de natureza jurídica, reservando ao último a qualificação “regras de admissibilidade”. De modo 

semelhante assim também o faz Antonio Magalhães Gomes Filho, Direito à prova..., p. 93. 
351 Conforme Jordi Ferrer Beltrán (La valoración..., p. 77), trata-se de um filtro à admissibilidade probatória 

adicional e posterior aos limites lógicos ou racionais. Por essa razão, aliás, Michele Taruffo (La prueba..., p. 

374) afirma que as regras jurídicas de admissibilidade exercem sempre uma função de exclusão, pois de acordo 

com as primeiras as provas já poderiam ser admitidas, mas podem vir a não ser em virtude dos limites jurídicos. 
352 Não se pode olvidar que tais fundamentos não se limitam a inspirar limitações probatórias na fase de 

admissibilidade, verificando-se também em outras espécies de limitações tais como as proibições de produção 

e valoração, bem como as regras de exclusão. Nesse sentido, Giulio Ubertis, La ricerca..., p. 31 e seguintes, e 

Marina Gascon Abellán, Los hechos..., p. 117.  
353 Relativamente aos critérios jurídicos de seleção das provas a terem seu ingresso autorizado no processo, 

Antonio Magalhães Gomes Filho (Direito à prova..., p. 93) distingue-os em extraprocessuais, referindo-se às 

regras que visam tutelar direitos fundamentais, e processuais, atinentes à preocupação de evitar uma avaliação 

errônea por parte do julgador. Nos ordenamentos de common law, tal diferenciação se manifesta nas rules of 

intrinsic policy e nas rules of extrinsic policy, que, conforme William Twining (Freedom of..., p. 450), remonta 

à doutrina de John Henry Wigmore (A Treatise on The System of Evidence in Trials at Common Law, Vol. II, 

Boston: Little, Brown, and Company, 1904, p. 1376), que, por sua vez, denominava as primeiras de rules of 

auxiliary probative policy e sobre elas aduzia que “[they] form a set of rules over and above and independent 

of the rules depending on the principles of Relevancy. They are not distinguished from the rules of Relevancy 

in resting not upon na analysisof the process of inference, but upon expedients designed to avoid special 

dangers irrespective of the nature of the inference and affecting in common various kinds of evidence resting 

upon various inferences. They are distinguished of the rules of Extrinsic Policy in having for their purpose 

strengthening of the mass of evidence and in avoiding probative dangers, and not the avoidance of collateral 

disadvantages unconnected with the object of securing evidence”. Já nos países de civil law, especialmente na 

Itália, a difusão de tal classificação se deve a Pietro Nuvolone e Ennio Amodio, em trabalhos de 1966 e 1973, 

respectivamente. Para o primeiro (Le prove vietate..., p. 470), as proibições probatórias se distinguem em 

“divieti di prova di natura processuale e divieti di prova di natura sostanziale”, elucidando ainda que “un divieto 

ha natura esclusivamente processuale, quando è posto in funzione di interessi attinenti unicamente alla logica 

e alle finalità del processo; un divieto ha natura sostanziale, allorché, pur servendo mediatamente anche 

interessi processuali, è posto essenzialmente in funzione che l’ordinamento riconosce ai singoli, 

independentemente dal processo”. Por outro lado, o segundo (Libertà e legalità..., p. 326) identifica que as 

regras processuais italianas são inspiradas “ora alla protezione di diritti riconosciuti dall’ordinamento 

indipendentemente dal processo, ora alla tutela di finalità attinenti alla logica dell’indagine giudiziale”. Enfim, 

 



102 

 

Contudo, não se pode olvidar que, por se tratarem de regras decorrentes de previsão 

legal, o conteúdo específico de tais normas está invariavelmente atrelado às características 

de cada ordenamento, fugindo ao escopo do presente estudo exaurir as diversas situações 

possíveis de se enquadrar em tais classificações. O que se pretende com a presente exposição, 

vale destacar, é tão somente identificar as características que distinguem as duas categorias 

de limites jurídicos à admissibilidade probatória em questão com a finalidade última de, no 

derradeiro capítulo, servirem como parâmetro para a análise do ordenamento pátrio354. Os 

itens a seguir, portanto, são propositalmente marcados por tratar o tema de forma genérica. 

 

2.2.1. Finalidade epistemológica ou processual 

 

Uma primeira categoria de regras legais que prescrevem limites à admissibilidade 

probatória visa “prevenir ou evitar erros ou incompreensões na determinação do valor de 

determinadas provas, por parte do sujeito ou do órgão que deve formular a decisão final 

sobre os fatos”355. Atribui-se-lhes, assim, um pretenso fundamento epistemológico que 

serviria a uma das finalidades processuais, qual seja, obter conhecimento verdadeiro356. 

Nesse passo, excluem-se de antemão, por meio da previsão legal impondo sua inadmissão, 

determinadas provas que se reputam pouco confiáveis357 ou cujo impacto sobre o 

convencimento do julgador poderia ser maior do que o devido358. 

 

Cuida-se do que nos países de common law se trata por exclusionary rules of intrinsic 

                                                 
sumariza Mirjan Damaska (Epistemology and Legal Regulation..., p. 117) que “in short, legal regulation of 

proof is influenced by both epistemic and extra-epistemic factors”. 
354 Como adverte Michele Taruffo (La prueba..., p. 375), “las modalidades con las que el ordenamento jurídico 

interviene para regular la admisión/exclusión de las pruebas son essencialmente relativas y variables en el plano 

diacrónico, además del sincrónico”. Assim, para o autor, a regulação jurídica da admissibilidade da prova 

permite grandes variações nos distintos ordenamentos, nos quais, inclusive, são verificadas diferenças bastante 

acentuadas. No entanto, a extrema variabilidade de tais normas não afasta o fato de que se trata de uma mesma 

técnica normativa, razão pela qual é possível se falar na identificação de categorias, as quais devem ser 

analisadas sempre dentro do contexto de um determinado ordenamento. Por essa razão é que se deixará de 

analisar regras específicas nos itens a seguir. 
355 TARUFFO, Uma simples verdade..., p. 171.  
356 Para Marina Gascón Abellán (Los hechos..., p. 118), trata-se de regras que “coadyuvan a la averiguación 

de la verdad rechazando o minusvalorando pruebas con bajo valor gnoseológico”. 
357 UBERTIS, La ricerca..., p. 32. 
358 DAMASKA, Evidentiary Barriers..., p. 514. Em trabalho posterior, o autor (Evidence Law..., p. 15) detalha 

que a ratio de tais normas é rejeitar material probatório que possa ser superestimado ou cujo valor probatório 

é ofuscado por seu efeito “preconceituoso”, assim entendida sua capacidade de injustamente predispor o 

julgador para uma determinada direção. No mesmo trilho, Jordi Ferrer Beltrán (La valoración..., p. 85) afirma 

que a fundamentação das regras em comento se pauta na ausência desconfiança que o julgador outorgue a 

determinadas provas o valor probatório adequado, que seria baixo, superestimando-as. 
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policy, as quais, aduz-se359, seriam peculiares e exclusivas a tais ordenamentos, uma vez que 

encontrariam sua razão de ser no júri e no suposto menor preparo dos julgadores leigos360. 

De fato, muitas das regras de inspiração epistemológica nos países de common law não se 

verificam nos ordenamentos da Europa continental361, mas isso não significa, é certo, que tal 

fundamento não inspire outras espécies verificadas nos países de civil law. A bem da 

verdade, tal categoria de regras também é constatada em tais ordenamentos362. 

 

Vale notar ainda que a pretensa finalidade epistemológica que inspira as referidas 

regras de admissibilidade probatória refletem o que se denomina paternalismo epistêmico, 

assim entendida a tendência legislativa de evitar erros por parte do julgador, excluindo de 

forma preliminar provas que, se fossem admitidas, poderiam induzir valorações equivocadas 

                                                 
359 Nesse sentido, Mirjan Damaska (Evidence Law..., p. 12-4) afirma que não são todas as exclusionary rules 

que são particulares aos países da common law, mas apenas as de intrinsic policy. Em idêntico sentido, assim 

já assinalava Karl H. Kunert, Some Observations..., p. 127: “It is these rules that distinguish Anglo-American 

evidence law from its Continental counterpart, not the ‘rules of extrinsic policy’”. E tal posição, aliás, parece 

decorrer da célebre manifestação de John Henry Wigmore (A Treatise..., p. 1376) de que “they include the 

most characteristic features of the Anglo-American law of evidence”. Vale notar que, nos Estados Unidos, há 

previsão normativa de regra de admissibilidade reconhecidamente fundada em tal fundamento. Deveras, prevê 

a Rule 403 das Federal Rules of Evidence (intitulada “Excluding Relevant Evidence for Prejudice, Confusion, 

Waste of Time, or Other Reasons”) que a prova relevante pode ser excluída “if its probative value is 

substantially outweighed by”, entre outros, “unfair prejudice”, “confusing the issues” ou “misleading the jury”. 
360 KUNERT, op. cit., p. 128. Ocorre que, como observa Marcello Daniele (Regole di esclusione..., p. 12), o 

argumento carece de um real fundamento, pois a reconstrução dos fatos se ampara no uso de regras da 

experiência comum, em relações às quais um juiz profissional não possui melhores condições de utilização que 

um leigo. Por outro lado, A. Leo Levin e  Harold K. Cohen (Exclusionary Rules in Nonjury Criminal Cases, 

in University Pennsylvania Law Review, vol. 119, 1971, p. 906) identificam na praxe a aplicação indistinta 

das exclusionary rules, inclusive as rules of intrinsic policy (hearsay e proibição de informar antecedentes ao 

julgador), nos casos julgados por juízes técnicos, e não pelo júri, nos Estados Unidos. 
361 É o caso da hearsay rule e da proibição de informar antecedentes ao órgão julgador, que são justamente as 

regras utilizadas por Mirjan Damaska (Evidentiary Barriers..., p. 514, nota 8) como parâmetro para seu estudo 

comparado, levando-o, assim, a afirmar que não seriam verificadas regras de admissibilidade probatória com 

fundamento epistemológica nos países da civil law, quando, na verdade, apenas os exemplos por ele utilizados 

é que não seriam verificados, e não toda a categoria de rules of intrinsic policy. Relativamente tais regras e sua 

inspiração, Larry Laudan (Truth, Error, and Criminal Law..., p. 122) brevemente as decreve como: “Hearsay 

testimony, while relevant, is excluded for fear jurors will not recognize how weak (that is, unreliable) it 

sometimes is. The defendant’s criminal history is excluded from the prosecution’s case-in-chief for fear that 

jurors may attach too much significance to the defendant’s shady past or will convict him because he is a bad 

person, not because they are convinced that he committed the crime”. 
362 Como amostra de diferente espécie de regra jurídica de admissibilidade com fundamento evidentemente 

epistemológico verificada na Itália, Giulio Ubertis (La ricerca..., p. 32) destaca a expressa proibição de que o 

corréu sirva como testemunha (previsto no artigo 197, comma 1, do Código de Processo Penal italiano), 

exemplo este que refuta a afirmação de Mirjan Damaska (Evidence Law...), de que “there is no real analogue 

to this routine in Continental trials”. Outros exemplos costumeiramente verificados nos países da civil law são 

ainda fornecidos por Marina Gascón Abellán (op. cit., p. 118), quais sejam, as declarações escritas anônimas e 

o reconhecimento por meio de fotografia. Os eventuais dispositivos previstos no ordenamento brasileiro que 

representariam limites jurídicos de fundamento epistemológico, como já antecipado, serão objeto do Capítulo 

3. 
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e, assim, frustrar a obtenção de conhecimento verdadeiro no processo363. À primeira vista, 

portanto, tais dispositivos legais revelam uma irrepreensível preocupação do legislador364. 

 

Ocorre que, além de paradoxalmente implicarem a redução de elementos cognitivos 

à disposição do julgador sob a justificativa de auxiliar a melhor reconstrução dos fatos, os 

limites jurídicos de finalidade epistemológica nada mais são do que a positivação de 

observações baseadas na experiência e cuja finalidade poderia ser obtida por outras formas 

que não maculassem tanto a obtenção de conhecimento verdadeiro no processo365.  

 

Primeiramente, em que pese pareça contraditório que normas destinadas a tutelar fins 

epistêmicos impliquem um deficit no fundamento epistêmico da decisão, o fato de reduzirem 

o espectro cognitivo do julgador, por si só, não caracteriza necessariamente uma restrição 

indevida ao direito à admissão da prova. Isso porque a redução de informações à disposição 

do juiz para a reconstrução fática naturalmente decorrente de tais normas visa atingir o que, 

em última análise, justifica a função epistêmica da prova no processo, a justiça da decisão366. 

O se pretende evitar, deveras, é que a decisão final seja injusta. Portanto, é por tal razão que 

                                                 
363 TARUFFO, Fatti e prove..., p. 70. A expressão, é de se destacar, atribui-se a Alvin Goldman (Epistemic 

Paternalism: Communication Control in Law and Society, in The Journal of Philosophy, n. 3, 1991, p. 118), 

que assim o introduz em estudo próprio sobre o tema: “it is apparent that the framers of the rules, and judges 

themselves, often wish to protect jurors in their search for truth. If, in the framers’ opinion, jurors are likely to 

be misled by a certain category of evidence, they are sometimes prepared to require or allow such evidence to 

be kept from the jurors. This is an example of what I shall call epistemic paternalism. The general idea is that 

the indicated rules of evidence are designed to protect jurors from their own ‘folly’, just as parents might keep 

dangerous toys or other articles away from children, or might not expose them to certain facts”. No mesmo 

passo, é o que leciona Brian Leiter, The Epistemology of Admissibility: Why Even Good Philosophy of Science 

Would Not Make For Good Philosophy of Evidence, in Brigham Young University Law Review, vol. 803, 

1997, p. 814-5: “Paternalism in any domain of legal regulation supposes that rules should substitute the 

rulemaker's judgment about what is best for agents for the agents’ own judgments. Epistemic paternalism 

substitutes the rulemaker’s judgment about what is epistemically best for agents for their own judgment. 

Assuming that the primary epistemic value is truth, epistemic paternalism entails designing rules of evidence 

that are epistemically best for jurors, i.e. that lead them to form true beliefs about disputed matters of fact”. 

Ainda, acrescenta o autor, ibid., p. 815: “Primary epistemic rules take into account the epistemic short- comings 

of jurors, such as their susceptibility to confusion and prejudice or their generally modest level of intellectual 

ability. Secondary epistemic rules take into account the epistemic shortcomings of judges, such as their general 

lack of expertise in scientific matters. The rule of evidence that excludes unscien- tific evidence is a primary 

epistemic rule in the sense that it is predicated on the assumption that jurors must be "protected" from junk 

science in forming beliefs about disputed matters of fact. The rule of evidence requiring judges to exclude 

unscientific evidence is a secondary epistemic rule in the sense that it requires judges to make an epistemic 

judgment about whether some piece of evidence is scientific or not”. 
364 TARUFFO, Uma simples..., p. 176. 
365 Trata-se de objeções apresentadas por Michele Taruffo, op. cit., p. 176-7, e idem, La prueba..., p. 361-2.  
366 Conforme item 1.1 supra. 
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o legislador, “entre o risco de um erro de valoração e a segura eventualidade de uma decisão 

sobre os fatos incompleta em seu fundamento probatório, opta pela segunda decisão”367. 

 

O que não se pode aceitar, todavia, são as duas outras considerações a respeito das 

limitações jurídicas de fundamento epistemológico, quais sejam, o fato de se tratar de mera 

positivação de observações fundadas na experiência comum e que a mesma finalidade de 

evitar uma valoração equivocada poderia ser garantida sem se restringir a admissão da prova. 

 

De um lado, por se tratarem de regras construídas com base na experiência368, denota-

se primeiramente a desnecessidade de sua normatização, porquanto já seriam recomendadas 

pela racionalidade geral que igualmente rege a atividade probatória no processo369. De tal 

fato, porém, não decorre a mera inutilidade da previsão legal, mas também uma deturpação 

do seu conteúdo. Isso porque, além de eliminar o caráter elástico e variável daquelas regras 

com sua positivação, a intervenção do legislador costuma ir além (e até contra) da regra 

original370. Cita-se, como exemplo, a hearsay rule, a qual decorre da observação de que um 

depoimento indireto não necessariamente é verídico e, portanto, exige cautela ao ser 

valorado, mas que, ao ser positivada, é excluída a priori com sua inadmissão no processo371. 

                                                 
367 As palavras referenciadas são de Michele Taruffo (Uma simples verdade..., p. 177), mas são utilizadas para 

se chegar, neste ponto, a conclusão distina da apresentada no texto. Com efeito, o autor se mostra bastante 

crítico à natureza de tais regras, que, em suas palavras, são “epistemologicamente contraproducentes, visto que 

eliminam a possibilidade de que se utilizem informações úteis”, razão pela qual seria “adequado duvidar-se da 

seriedade das preocupações epistêmicas dos legisladores que introduzem regras de exclusão de provas 

relevantes, bem como da seriedade das argumentações que frequentemente são adotadas para justificar a 

existência de tais normas, visto que produzem, de qualquer modo, um deficit no fundamento epistêmico da 

decisão”. Ocorre que a incredulidade do professor italiano diante da opção do legislador (de optar pela certeza 

de uma decisão incompleta em vez da eventualidade de uma valoração equivocada) parece decorrer de sua 

formação processual civil. No processo penal, em face da presunção de inocência, não há que se duvidar de 

uma escolha que tal. A respeito da peculiaridade do processo penal, aliás, é o que leciona Mirjan Damaska, 

Truth in Adjudication..., p. 305: “The first feature to be observed is the asymmetrical attitude toward the truth-

content of verdicts. While convictions are expected to accu- rately determine the factual predicates of criminal 

liability, acquittals are not meant to do the same for the factual predicates of innocence”. 
368 Conforme Giulio Ubertis (La ricerca..., p. 32), frequentemente se trata de conferir dignidade normativa a 

máximas de experiência sedimentadas na consciência jurídica. Em semelhante sentido, Mirjan Damaska 

(Evidentiary Barriers..., p. 514) aduz que tais regras encontram suas raízes mais na experiência que na lógica. 
369 Vide item 2.1 supra. Nesse contexto, como exemplo, vale se refletir sobre a proibição de utilização do 

histórico criminal de um acusado. Ora, a ausência de relação entre uma prova que tal e os fatos primários do 

thema probandum, que determinam o juízo condenatório, é um dos critérios lógicos ou racionais identificados. 
370 TARUFFO, La prueba..., p. 362. No mesmo trilho, o caráter antiepistêmico das regras ditas com finalidade 

epistemológica é explorado com grande profundidade por Larry Laudan (Truth, Error, and Criminal Law..., p. 

214 e seguintes), que igualmente se posiciona contrariamente à subsistência de exclusionary rules of intrinsic 

policy, especialmente porque ausentes estudos a demonstrar a efetiva prejudicialidade sobre o convencimento 

do julgador a partir de determinadas provas. 
371 Nesse sentido, é o que pugna Michele Taruffo, op. cit., p. 361: “Algunas veces la ley interviene en el sentido 

de reforzar o convertir em absoluta la aplicación de critério de sentido común, haciéndolos suyos pero 
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De mais a mais, não se pode olvidar que existem outras maneiras, mais eficazes, 

inclusive, de evitar que determinada prova seja equivocadamente valorada que não por meio 

da negativa de ingresso no processo com o juízo negativo de admissibilidade, especialmente 

“sob o prisma das modalides de produção e de controle da confiabilidade das provas, bem 

como sob o da qualidade do sujeito ou do órgão que atua como trier of fact”372.  

 

Para avaliar se os limites jurídicos à admissão probatória são justificados, Jordi Ferrer 

Beltrán propõe apreciar se a sua racionalidade teleológica é atendida, bem como se não se 

encontram disponíveis outros meios mais adequados para atingir os mesmos fins373. Ao se 

aplicar tal critério às regras legais baseadas em observações extraídas da experiência comum 

que visam evitar valorações equivocadas de certas provas, contudo, denota-se que estas 

carecem de justificativa aceitável para restringir o direito à admissão probatória das partes374. 

                                                 
eliminando su carácter elástico y variable. Así, por ejemplo, parte de una regla de sentido común la hearsay 

rule, que excluye las pruebas ‘de referencia’ para evitar el peligro de error en la valoración del jurado; otros 

ordenamientos se limitan a recoger la regla de sentido común e admiten la declaración de referencia aunque 

tomándola con cautela”. Vale destacar que se trata aqui exclusivamente do plano de admissibilidade probatória 

e sob o ponto de vista epistemológico, como finalidade que funda a norma em questão. Não se levam em 

consideração, portanto, questões outras como a eventual proteção do right to confrontation, que, conforme a 

lição de Diogo Rudge Malan (Direito ao confronto no processo penal, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 

97), apesar de mais restrita que a hearsay rule (por se estender apenas às declarações testemunhais 

incriminadoras), oferece uma maior proteção ao acusado. 
372 TARUFFO, Uma simples verdade..., p. 177. 
373 É este, note-se, o critério de avaliação proposto por Jordi Ferrer Beltrán, La valoración..., p. 79: “Para 

evaluar en cada caso si este tipo de reglas de exclusión están justificadas, habrá que juzgar su racionalidade 

teleológica atendendo a su adecuación como médios para alcanzar los fines a los que responden. Y, además, 

evaluar, dado que entran en conflito con la finalidade de la averiguación de la verdad, si están disponibles otros 

medios para alcanzar esos fines que no conlleven este conflito (evitando así la regla de exclusión)”. E ao tratar 

especificamente dos limites jurídicos à admissão probatória com finalidade epistemológica, pugna o autor 

(ibid., p. 85) que “la existencia de este tipo de reglas de exclusión está claramente injustificada. Desde un punto 

de vista epistemológico, imperaria el principio de inclusión de manera que, o bien la prueba es irrelevante y 

debe ser excluida por ello, o bien es relevante e procede su admisión. 
374 Ao apreciar o conflito entre a função epistêmica do processo e as que excluem a apresentação de provas 

com o objetivo de evitar erros e mal-entendidos do julgador, assevera Michele Taruffo (A prova..., p. 55-56)  

que, “uma vez que o direito à prova possui perfil constitucional, deveríamos nos inclinar no sentido de concluir 

que a equação pende à admissão de todas as provas relevantes de que disponham as partes, já que outras razões 

processuais não deveriam afetar o seu direito fundamental à prova, e muito menos anulá-lo”. Nesse passo, é 

oportuno repisar a lição do autor (Il diritto alla prova..., p. 81), segundo a qual, diante do direito à prova, 

“nessun limite probatorio è giustificato, salvo che esistono speciali e rilevanti ragioni che impongano una 

deroga eccezionale al generale diritto delle parti di servirsi in giudizio di tutte le prove relevanti”. No mesmo 

sentido, também Gerhard Walter (Il diritto alla prova..., p. 1198-9) assevera que, por se tratar de direito 

fundamental, qualquer restrição ao direito à prova somente encontra justificação se “risponda ad un interesse 

publico preponderante, rispetti il principio della proporzionalità e non intacchi il nucleo intangibile del diritto 

alla prova”. Em sentido contrário ao exposto no texto, reputando caracterizarem as regras jurídicas de 

admissibilidade com finalidade epistemológica importante garantia, porquanto previniria erros possivelmente 

resultantes da indiscriminada admissão probatória, Antonio Magalhães Gomes Filho, Direito à prova..., p. 97-

8. 
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2.2.2. Finalidade política 

 

Outra sorte de regras jurídicas que limitam o direito à admissão probatória se destina 

a conciliar o objetivo de obter conhecimento verdadeiro com outros interesses reputados 

como dignos de proteção pela ordem jurídica375, tais como a integridade física ou psíquica, 

a dignidade, a liberdade ou a privacidade das pessoas, bem ainda a estabilidade das relações 

sociais, a segurança do próprio Estado, entre outras376. Afinal, como já destacado377, o direito 

em questão não é absoluto e a função epistêmica não é a única do processo378.  

 

Diferentemente dos limites de finalidade epistemológica, portanto, o que se visa 

tutelar não é um escopo do próprio processo, mas valores outros379. Nesse contexto, são 

elaboradas determinadas regras que, para protegê-los, acabam por bloquear o caminho para 

se obter conhecimento verídico sobre enunciados fáticos do thema probandum380. Em outros 

                                                 
375 GOMES FILHO, Direito à prova..., p. 98. No mesmo sentido, Michele Taruffo, Uma simples verdade..., p. 

175; Marina Gascón Abellán, Los hechos..., p. 118; e Jordi Ferrer Beltrán, La valoración..., p. 77. Em estudos 

mais antigos, destacam-se Pietro Nuvolone, Le prove vietate..., p. 470; Ennio Amodio, Libertà e legalità..., p. 

326; e Mauro Cappelletti, Ritorno al sistema della prova legale?, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura 

Penale, 1974, p. 139 (artigo escrito em resposta ao estudo de Ennio Amodio anteriormente referenciado). 
376 Esta é a lição de Antonio Magalhães Gomes Filho, Proibição das provas ilícitas na Constituição de 1988, 

in MORAES, Alexandre de (Coord.). Os 10 anos da Constituição Federal, Atlas: São Paulo, 1999, p. 253. 
377 Vide, especialmente, itens 1.1 e 1.6 supra. 
378 Nesse contexto, elucidativo o magistério de Ada Pellegrini Grinover (As provas ilícitas..., p. 413), segundo 

o qual “o direito à prova, conquanto constitucionalmente assegurado, por estar inserido nas garantias da ação 

e da defesa e do contraditório, não é absoluto, encontrando limites”. E a justificativa para tanto, consoante a 

autora (ibid., p. 413-4), “é que os direitos do homem, segundo a moderna doutrina constitucional, não podem 

ser entendidos em sentido absoluto, em face da natural restrição resultante do princípio da convicência das 

liberdades, pelo que não se permite que qualquer delas seja exercida de modo danoso à ordem pública e às 

liberdades alheias As grandes linhas evolutivas dos direitos fundamentais, após o liberalismo, acentuaram a 

transformação dos direitos individuais em direitos do homem inserido na sociedade. De tal modo que não é 

mais exclusivamente comrelação ao indivíduo, mas no enfoque de sua inserção na sociedade, que se justificam, 

no Estado social de direito, tanto os direitos como as suas limitações”. E finaliza (ibid.): “E é exatamente no 

processo penal, onde avulta a liberdade do indivíduo, que se torna mais nítida a necessidade de se colocarem 

limites à atividade instrutória”. 
379 Não por outra razão, Antonio Magalhães Gomes Filho (Direito à prova..., p. 95) preconiza a expressão 

“finalidade extraprocessual”, referindo-se à finalidade material das regras que determinam a inadmissibilidade 

de provas obtidas em violação de outros direitos, em vez de finalidade política. 
380 UBERTIS, La ricerca..., p. 31. Em semelhante sentido, Marina Gascón Abellán (Los hechos..., p. 118-9) 

aduz que se trata de regras que “entorpecen (o no ayudan a) la averiguación de la verdad” e sumariza: “Se 

trata, por lo general, de reglas que, enderezándose primariamente a asegurar la tutela de determinados valores 

extraprocesales que se consideran relevantes, hacen prevalecer éstos a las exigencias procesales de 

averiguación de la verdad”. No entanto, ainda que tais regras imponham “algún sacrifício epistemológico”, o 

que decorre da inadmissão de provas lógica ou racionalmente úteis para a reconstrução fática, isso não significa 

que se impeça a obtenção de conhecimento verídico no processo, mas apenas que as probabilidades para tanto 

sejam reduzidas em razão do empobrecimento do conjunto de elementos de cognição. É o que leciona Jordi 

Ferrer Beltrán, La valoración..., p. 77-8. Em tal contexto, Ada Pellegrini Grinover e Antonio Magalhães Gomes 

Filho (Novas tendências sobre provas ilícitas, in Provas ilícitas..., p. 461) destacam que “o interesse da 

apuração da verdade deve conviver com outros interesses que também são protegidos pela ordem jurídica”, do 
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termos, trata-se de regras epistemologicamente contraproducentes381. 

 

Quanto ao conteúdo das referidas regras, tanto nos países de common law, como de 

civil law382, destaca-se inicialmente a proteção de determinados segredos383, frente aos quais 

                                                 
que decorre que “o fundamento mais importante das proibições de prova é relacionado à proteção dos direitos 

fundamentais assegurados aos indivíduos pelas Constituições dos países que adotam o regime democrático”. 
381 Não se pode perder de vista, porém, que nem sempre é fácil distinguir qual seria o fundamento para uma 

determinada regra jurídica de admissibilidade. É, note-se, o que adverte Mirjan Damaska (Epistemology and 

Legal Regulation..., p. 118), quem ilustra sua assertiva com os seguintes exemplos: “The ban on coercive 

methods of interrogation is a good illustration. It can be justified not only by humanitarian concerns, but also 

on the ground that it protects the trier of fact from dubious information. Or consider the attorney-client 

privilege. It can plausibly be justified not only on privacy rationales but also for truth promoting reasons. 

Without the privilege, it can be argued, witnesses would hold back from their attorney information that is 

important for the attainment of accurate factual findings. The immediate loss of information in a particular 

case, caused by recognizing the privilege, may thus be justified by the long-range gain in truth-conducing 

values”. Por outro lado, identifica o autor (Truth in Adjudication..., p. 307) uma tendência de se exagerar a 

verificação de finalidade epistemológica, pois esta seria mais efetiva que a política para evitar possíveis abusos 

por parte das autoridades encarregadas pela persecução. Nesse passo, aduz o autor que “The identification of 

truly ‘polyvalent’ doctrines and institutions is complicated by the widespread belief that law enforcement 

officials are more amenable to fact-finding than to humanistic rationales for the rules of procedure and 

evidence. It is thus believed-though seldom openly stated-that these officials are more effectively dis- suaded 

from employing an undesirable method of interrogation by claiming that it could lead to evidence of uncertain 

reliability than by claiming that it diminishes personal autonomy. Due to this belief, some rules and practices 

of basically humanistic inspiration are buttressed by dubious truth-conducive arguments”. Exemplo da 

assertiva do autor se encontra no magistério de Jordi Ferrer Beltrán sobre o sigilo da fonte jornalística. De fato, 

para o autor espanhol (La valoración racional..., p. 72-3) haveria, na verdade, uma finalidade epistemológica 

em tal limite probatório. Segundo seu entendimento, se sob o ponto de vista estático a regra que atribui ao 

jornalista um direito que tal empobrece o conjunto de elementos cognitivos à disposição em um caso 

determinado, em uma perspectiva dinâmica a mesma regra estimularia que, no futuro, fossem confiadas ao 

jornalista novas informações, as quais seriam tornadas públicas e poderiam servir para outros julgamentos. 
382 Sobre a verificação de regras semelhantes às exclusionary rules of extrinsic policy nos países de civil law, 

diferentemente das exclusionary rules of intrinsic policy, não há controvérsia. Isso não significa, todavia, que 

sua aplicação de dê na mesma intensidade. Como adverte Mirjan Damaska (Evidentiary Barriers..., p. 521), 

“it would be erroneous to assume that both systems exclude roughly the same amount of evidence by virtue of 

the operation of theses rules”, uma vez que, segundo estudo do autor, nos países de common law as normas de 

tal natureza são mais numerosas e são aplicadas com maior frequência. Em semelhante sentido, Michele 

Taruffo, La prueba..., p. 363. 
383 Sobre o segredo como limite probatório, aduz Vittorio Grevi (O segredo como limite à prova no processo 

penal italiano, in Ciência Penal, n. 4, 1975, p. 3-4) que não se trata de questão exclusivamente técnica-

processual, mas de escolha realizada no plano político legislativo de modo que “sempre que um sistema 

processual imponha o segredo como limite à investigação probatória (...) não há dúvida de que mecanismos de 

privilégios dessa natureza assentam numa nítida tendência para preferir os valores tutelados pelo segredo aos 

valores de apuração da verdade e do direito à prova”. E entre as principais hipóteses de segredo geralmente 

protegidos pelos diversos ordenamentos, Marina Gascón Abellán (Los hechos..., p. 119) destaca as informações 

relativas à segurança do Estado, às relações entre advogado e cliente, bem como ao desempenho de ofício 

religioso. Não se pode olvidar ainda do segredo profissional do jornalista, sobre o qual se debruça Ana Lúcia 

Menezes Vieira (O sigilo da fonte de informação jornalística como limite à prova no processo penal, Tese de 

Doutorado, Orientador Professor Titular Antonio Magalhães Gomes Filho, Faculdade de Direito da USP, 2012, 

p. 142), destacando ser a referida vedação decorrente “da necessidade de tutela das relações profissionais, 

consideradas úteis para a convivência social”. Já nos países de common law se destacam os chamados 

privileges, assim entendidos, conforme a lição de Michele Taruffo (A prova..., p. 48), “regras ou princípios que 

atribuem a determinadas pessoas a liberdade de não aportarem alguns elementos de prova ou de não revelarem 

materiais ou informações que estão em seu poder, ou mesmo o direito de se excluir a possibilidade de que delas 

se obtenham informações conexas ao caso”. Trata-se de conceito mais amplo, que além dos segredos 

profissionais, inclui também a proteção do acusado contra a auto-incriminação. É o que leciona Antonio 
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o legislador relativiza a liberdade geral de admissão da prova384.  

 

Maior atenção, porém, dá-se à proibição de admissão das provas ilícitas385, assim 

entendidas aquelas obtidas por meio de atividades que impliquem a violação de garantias do 

devido processo legal386 e que, na maioria dos ordenamentos ocidentais contemporâneos, é 

                                                 
Magalhães Gomes Filho (Direito à prova..., p. 99-100). Por outro lado, não se pode deixar de destacar a posição 

de autores que aduzem a existência de finalidades epistemológicas também na preservação de determinados 

segredos. Ao tratar sobre o sigilo da fonte jornalística, por exemplo, pugna Jordi Ferrer Beltrán (La valoración 

racional..., p. 72-3) que, se sob o ponto de vista estático a regra que atribui ao jornalista o direito de não revelar 

sua fonte empobrece o conjunto de elementos cognitivos à disposição em um caso determinado, em uma 

perspectiva dinâmica a mesma regra estimularia que, no futuro, fossem confiadas ao jornalista novas 

informações, as quais seriam tornadas públicas e poderiam servir para outros julgamentos. Em semelhante 

sentido, mas a respeito da proteção da relação entre cliente e advogado, Mirjan Damaska (Epistemology and 

Legal Regulation..., p. 118) pontua: “It can plausibly be justified not only on privacy rationales but also for 

truth promoting reasons. Without the privilege, it can be argued, witnesses would hold back from their attorney 

information that is important for the attainment of accurate factual findings. The immediate loss of information 

in a particular case, caused by recognizing the privilege, may thus be justified by the long-range gain in truth-

conducing values”. 
384 Michele Taruffo (Uma simples verdade..., p. 179) efatiza que “todas as vezes em que se aplica uma norma 

que tutela um sigilo”, seja ele qual for, “reduz-se em medida correspondente a possibilidade de apurar um fato 

relevante para a decisão. Quaisquer que sejam as razões (mais ou menos aceitáveis dependendo do caso) 

invocadas para justificar essas normas, o efeito de sua aplicação é de qualquer modo o de provocar um déficit 

(que pode também ser muito relevante) na veracidade da decisão sobre os fatos da causa”. 
385 Destacando a proibição de admissão da prova ilícita entre os limites jurídicos à admissibilidade probatória 

de fundamento político, Marina Gascón Abellán, Los hechos..., p. 119 e Jordi Ferrer Beltrán, La valoración..., 

p. 78. 
386 A definição de um conceito unívoco de prova ilícita dentro da presente abordagem (ou seja, de forma 

genérica, e não relacionada especificamente a um ou a outro ordenamento) apresenta desafios. Isso porque “a 

diversidade de países e sistemas comparados configura um espectro amplo e plural, no qual se percebem 

diversas perspectivas na hora de enforcar o pressuposto comum da ilicitude probatória”. É o que assinala Teresa 

Armenta Deu (A prova ilícita: um estudo comparado, tradução de Nereu José Giacomolli, São Paulo: Marcial 

Pons, 2014, p. 25), que se incumbe de, por meio de estudo comparado, apreciar o conceito de prova ilícita em 

diferentes países, dos dois sistemas probatórios contemporâneos, sob diversas perspectivas, quais sejam, 

segundo os elementos temporal, territorial, dos sujeitos e, finalmente, o elemento normativo. E assim procede 

a autora (ibid., p. 37) porque a o conceito de prova ilícita “pode ter diferentes causas: ser prova expressa e 

legalmente proibida; ser irregular ou se tornar defeituosa, imputando-lhe a proibição em vista de seu objeto 

(proibição de prestar testemunho para aqueles que estão obrigados a guardar segredo); utilizar determinados 

métodos de investigação (torturas, coações ou ameaças); referir-se a determinados meios de prova (testemunho 

entre parentes, testemunhos de referência); violar direitos fundamentais; ser irregular ou se tornar defeituosa. 

Também pode produzir-se em diferentes momentos (antes ou no processo); operar em benefício do causador 

da ilicitude ou de um terceiro, ou, finalmente, consistir em atuações de diferentes sujeitos (acusadores ou 

acusados). Essa diversidade de perspectivas, junto às inegáveis conotações sócio-políticas que acompanharam 

suas diferentes configurações, explica que o conceito de prova ilícita não seja unívoco, servindo para incorporar 

patologias jurídicas, em ocasiões bastante diversas. A isto contribui, por outro lado, a ausência frequente de 

um regime legal, ou que esse se encontre diluído em normas específicas e de conteúdo nem sempre 

equiparável”. E após realizar a análise em tais moldes, conclui a autora (ibid., p. 177 e 178) que “os 

fundamentos da prova ilícita, mais que depender da adoção de um sistema ou outro, obedecem a circunstâncias 

sócio-políticas complexas e variáveis, as quais conduzem a preservação, em maior ou menor medida, de 

determinadas garantias. Entre elas, singularmente, a de um ‘processo devido’, ‘justo processo’, ‘fairness 

process’ ou qualquer das numerosas expressões utilizadas”. Apesar de sua variabilidade, portanto, seu 

conteúdo parece encontrar-se na proteção de um “núcleo de direitos, cuja vulneração determina, 

ineludivelmente, a legitimidade da condenação, por estar em jogo a dignidade da pessoa”. Apenas a título de 

ilustração, cita-se aqui a previsão do artigo 148 do Código Modelo de Processo Penal para Ibero-América, 
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juridicamente sancionada com a proibição de sua admissão no processo387. Assim, a despeito 

de seu eventual potencial cognitivo, por maior que seja, o legislador opta por sacrificar a 

finalidade (epistemológica) em favor da proteção aos direitos fundamentais388.  

 

Diante de tal quadro, aliás, especial atenção há de ser dispensada aos meios de 

investigação de prova, uma vez que, “em regra, os meios de obtenção de prova implicam 

restrição a direitos fundamentais do investigado, em geral liberdades públicas ligadas à sua 

privacidade ou intimidade ou à liberdade de manifestação do pensamento”389. 

 

Não fosse bastante, podem ainda caracterizar objeto de tutela das mencionadas regras 

jurídicas as garantias processuais, ou seja, o legislador pode optar por determinar a 

inadmissão de provas obtidas também em desrespeito a valores de natureza processual390. 

 

O que se observa, pois, é que os limites jurídicos à admissibilidade probatória com 

fins políticos caracterizam-se, em seu cerne, por ser o resultado de uma questão valorativa 

do legislador, e não de racionalidade. Isso porque se trata da escolha entre distintas 

                                                 
segundo o qual “(s)on inadmisibles, en especial, los elementos de prueba obtenidos por un médio prohibido, 

tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las 

comunicaciones, los papeles y los archivos privados”. 
387 BELTRÁN, La valoración..., p. 78. Marina Gascón Abellán (Los hechos..., p. 119), por sua vez, aduz ser 

mesmo desnecessária a previsão expressa de proibição de utilização da prova ilícita. Ocorre que, como destaca 

Jordi Ferrer Beltrán (ibid., p. 78, nota 32), observam-se duas tendências distintas sobre o tratamento legal 

dispensado às provas ilícitas, qual seja, a imposição de sua inadmissão já no momento de sua proposição ou a 

proibição de valoração da prova obtida ilegalmente. 
388 BELTRÁN, ibid., p. 79. 
389 BADARÓ, Processo penal..., p. 383. 
390 Trata-se de posição recentemente professada por Ada Pellegrini Grinover e Antonio Magalhães Gomes 

Filho (Novas tendências sobre provas ilícitas..., p. 460), que vislumbram o respeito às garantias processuais 

como um terceiro fundamento para justificar a limitação à admissão probatória, ao lado das finalidades 

epistemológica e política. Nesse contexto, lecionam que “existe atualmente um verdadeiro consenso em torno 

da importância de preservar certos valores de civilidade nas atividades de aplicação jurisdicional do direito, 

tanto assim que as constituições atuais de vários países têm incluído em seus textos, dentre os direitos 

fundamentais do indivíduo, as diversas garantias do processo justo (‘due process of law’), que obviamente 

devem estar presentes na atividade probatória. E mais: o efetivo respeito a essas garantias também assegura a 

qualidade das informações admitidas no julgamento. Não se pode duvidar, por exemplo, que a produção das 

provas em contraditório seja também o melhor método para a descoberta da verdade dos fatos, na medida em 

que ela resulta de contribuições e críticas que só a discussão entre as partes pode oferecer. A mesma coisa se 

poderia dizer da imparcialidade do juiz, da obrigatoriedade da motivação das decisões, do duplo grau de 

jurisdição etc., cuja obediência também é fator importante para a melhor qualidade da apuração da verdade”. 

A despeito da consonância com as considerações dos autores, não se compartilha aqui de seu posicionamento 

a respeito da proteção das garantias processuais enquanto finalidade autônoma de limites jurídicos ao direito à 

admissão probatória. Isso porque, uma vez entendida como característica essencial da finalidade política a 

realização de uma escolha valorativa do legislador, entende-se que também o respeito aos valores de natureza 

processual se enquadra a tal categoria. Por essa razão, aliás, é que se preconiza a expressão finalidade política, 

em vez de extraprocessual.  

 



 

 

 

111 

finalidades considerados valiosos para o processo. Significa dizer, o conflito entre a função 

epistêmica do processo, que se manifesta juridicamente por meio do direito à prova, e outro 

valor protegido pelo ordenamento é resolvido sempre por meio de uma valoração legislativa 

que não é baseada na epistemologia, mas na política e na moral391.  

 

Valendo-se mais uma vez do critério de avaliação proposto por Jordi Ferrer Beltrán, 

tem-se que a legitimidade das referidas limitações está condicionada ao atendimento de sua 

racionalidade teleológica (isto é, se os valores que se pretende proteger são efetivamente 

tutelados com a limitação probatória) e à indisponibilidade de otros meios menos gravosos 

para se atingir os mesmos fins. Se superados tais critérios, e nada obstante sua característica 

antiespistêmica, a imprescindibilidade da previsão de regras que tais é inconteste392. 

 

2.3. Conclusão: limites do direito à admissão da prova 

 

Em linhas gerais, portanto, os limites ao direito à admissão probatória podem ser 

assim sumarizados: 1) a observância de critérios tipicamente racionais, consistentes na 

verificação, em negativo, 1.1) da possibilidade do objeto da prova, 1.2) da correspondência, 

direta ou indireta, do objeto da prova com o thema probandum, 1.3) da idoneidade do meio 

de prova ou meio de investigação para produzir o objeto da prova de prova ou lógicos e 2) 

o respeito às normas jurídicas de admissibilidade com finalidade política, excluindo-se 

regras legais baseadas em fundamento pretensamente epistemológico. 

 

 

 

  

                                                 
391 BELTRÁN, op. cit., p. 80-2. 
392 Nesse sentido, é o que arremata Michele Taruffo, Uma simples verdade..., p. 179-8: “Em alguma medida, 

o processo deve levar em conta essas exigências extrínsecas, contrapostas à exigência de descobrir-se a 

verdade: qualquer que seja essa medida, e qualquer que seja o eventual ponto de equilíbrio entre os valores em 

conflito, são questões que podem ser resolvidas somente de acordo com as circunstâncias, em função das 

escolhas políticas feitas pelo legislador”. 
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3. DIREITO À ADMISSÃO PROBATÓRIA E OS LIMITES AO SEU 

EXERCÍCIO NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO 

 

Até aqui, buscou-se identificar a existência de um direito das partes à admissão 

probatória no processo, o qual lhes outorga a autorização e a garantia de produzir as provas 

requeridas ao julgador, que, por sua vez, fica sujeito ao dever de admiti-las. E como já 

adiantado, mesmo na falta de previsão expressa em nossa Constituição, é inegável a natureza 

constitucional do direito à prova e, consequentemente, do direito à admissão da prova.  

 

Por outro lado, destacou-se também não se tratar de um direito absoluto, a implicar 

a admissão de toda e qualquer prova requerida pelas partes. Há limites que definem o seu 

conteúdo, tanto lógicos ou racionais, como jurídicos, todos a serem verificados de forma 

negativa, isto é, as provas requeridas não são admitidas apenas se evidenciadas determinadas 

circunstâncias. Do contrário, e como regra, o juízo de admissibilidade há de ser positivo. 

 

No plano lógico ou racional, independente de eventual previsão legal, é legítima a 

inadmissão da prova somente nos casos de impossibilidade do objeto da prova, de ausência 

de relação, direta ou indireta, do objeto da prova com qualquer enunciado integrante do 

thema probandum e de inaptidão do meio de prova para produzir o objeto da prova.  

 

Por outro lado, também o legislador pode impor limites ao direito discutido. Todavia, 

se por um lado a restrição da admissão probatória inspirada na proteção de valores que 

seriam ameaçados pela produção da prova é aceitável, o mesmo não se pode dizer das normas 

tendentes a evitar valorações equivocadas de determinadas provas, que carece de 

justificativa aceitável para restringir o direito à admissão probatória das partes. A negativa 

de admissão da prova, como visto, não se afigura como alternativa ideal para atingir a 

finalidade pretendida, não se justificando, nesses casos, a restrição do direito em análise.  

 

Em suma, enquanto os limites jurídicos de finalidade política podem, a depender do 

caso, legitimar a restrição ao direito à admissão probatória, os de finalidade epistemológica 

carecem de fundamento legítimo para tanto e parecem violar a garantia em questão. 
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Com base em tais considerações, cumpre ao presente capítulo voltar os olhos ao 

ordenamento jurídico brasileiro. Partindo a análise do tratamento dispensado ao direito à 

admissão probatória pela doutrina e pela jurisprudência, passa à apreciação dos dispositivos 

legais apontados como exemplos de limites de admissibilidade da prova para, na sequência, 

avaliar a eventual legitimidade das restrições impostas. O objetivo último, note-se, é verificar 

se o direito à admissão probatória é (ou pode ser) respeitado no Brasil. 

 

3.1. Direito à admissão da prova: tratamento doutrinário e jurisprudencial no Brasil 

 

Dentre todos os momentos do fenômeno probatório, a admissão é aquele que, no 

Brasil, parece ser o menos associado a um direito de natureza probatória das partes.  

 

Em primeiro lugar, é de se destacar que o ordenamento processual pátrio não 

dispensa um tratamento sistemático a respeito da admissibilidade393. Se de um lado a lei 

brasileira não prevê expressamente o juízo de admissibilidade das provas requeridas pelas 

partes como uma das fases do procedimento em geral394, de outro não deixa de estabelecer 

certas hipóteses em que as provas não serão admitidas. Para tanto, porém, são utilizados 

termos sem definição clara ou precisa, abrindo margem à ampla discricionariedade do juiz. 

 

Por se concentrar na previsão de hipóteses que impõem limites à admissão probatória 

                                                 
393 Giuliano Vassali, Il diritto alla prova..., p. 23, destaca que, no Código de Processo Penal italiano de 1930, 

o direito à prova era garantido na sua fase inicial (indicar e requerer provas) e final (valoração das provas 

produzidas), mas não em sua fase central e essencial (ver as provas requeridas admitidas e produzidas). Uma 

vez que o Código de Processo Penal brasileiro de 1941 é notadamente inspirado nesse diploma processual, não 

por acaso o diploma processual penal pátrio reflete as mesmas características e é igualmente omisso quanto à 

disciplina do momento da admissibilidade probatória.  
394 Excepcionalmente, de ao menos dois dispositivos depreende-se um juízo de admissibilidade (ainda que não 

previsto expressamente, dele não podem ser dissociados). O primeiro é o artigo 222-A, do Código de Processo 

Penal, que condiciona a expedição de carta rogatória à demonstração de sua imprescindibilidade. Sua redação 

dispõe: “As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade, 

arcando a parte requerente com os custos de envio”. Já o segundo se refere à previsão de diligências 

complementares ao final da instrução, cujo deferimento se limita àquelas que surjam a partir de elementos 

colhidos na instrução. É o que prevê o artigo 402, do diploma processual penal: “Produzidas as provas, ao final 

da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer 

diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”. Em ambos os casos, 

note-se, não há previsão expressa de um juízo de admissibilidade, mas tratam de situações que exigem o 

deferimento judicial. Por outro lado, também não se pode deixar de destacar a previsão expressa de um filtro 

geral de admissibilidade no Código de Processo Penal Militar. Sob o título “admissibilidade do tipo de prova”, 

com efeito, prevê o artigo 295 do referido diploma que “é admissível, nos têrmos dêste Código, qualquer 

espécie de prova, desde que não atente contra a moral, a saúde ou a segurança individual ou coletiva, ou contra 

a hierarquia ou a disciplina militares”. 
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e ao direito correspondente, sem contemplar a sua faceta positiva, como um direito das 

partes, o cenário legislativo será objeto de análise específica a seguir395.  

 

É de se destacar, contudo, que nem mesmo a doutrina nacional dispensa grande 

atenção à admissão da prova como objeto de um direito das partes. Pelo contrário, são 

escassos os trabalhos que se debruçam especificamente sobre o tema396. Mas apesar do 

reduzido número, os estudos em questão ressoam nota comum: o reconhecimento do direito 

à admissão probatória às partes, inclusive de seu status constitucional, com a ressalva de que 

não é absoluto e encontra limitações397. Estas, como também aponta a doutrina, não são bem 

                                                 
395 Vide item 3.2 infra. 
396 Como trabalho de maior fôlego, destaca-se o estudo de Eduardo Cambi (A prova civil...), fruto de sua tese 

de doutorado em processo civil na Universidade Federal do Paraná. Já em âmbito processual penal, Antonio 

Magalhães Gomes Filho (Direito à prova..., p. 91-133) dedica ao assunto um capítulo inteiro de livro resultante 

de sua tese de titularidade na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob o título “Limites ao 

direito à prova: admissibilidade, pertinência e relevância”, além de revisitar o tema em artigos posteriores. De 

forma mais breve, também abordam o tópico Rogério Lauria Tucci e José Rogério Cruz e Tucci (Constituição 

de 1988 e processo..., p. 68), definindo o direito à prova como “a faculdade reconhecida à parte de fazer encartar 

nos autos do processo todos os elementos de convicção de que dispõe, com a finalidade de demonstrar a 

verdade dos fatos que embasam as suas alegações” e, quanto às suas restrições, destacam (idem, ibid., p. 69-

70) que, “desde que reputada relevante, toda espécie de prova, nominada ou não, na legislação em vigor, deve 

ser considerada pelo juiz: basta que diga respeito a fatos pertinentes e, também, relevantes, e, outrossim, se 

efetive licitamente”. Vale notar que, para tanto, os autores expressamente se amparam no magistério de Michele 

Taruffo (Il diritto alla prova...), amplamente referenciado no presente estudo. No mais, mesmo em artigos o 

número não é expressivo, identificando-se os trabalhos de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró (Direito à 

prova e os limites lógicos...), Lisandra Demari (Juízo de relevância da prova, in KNIJNIK, Danilo (coord.), 

Prova judiciária: estudos sobre o novo direito probatório, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 171-

9), Clarissa Diniz Guedes e Stela Tannure Leal (. O cerceamento do acesso à prova devido à confusão entre 

os planos da admissibilidade e da valoração do material probatório, in Revista de Processo, vol. 240, 

fevereiro/2015, p. 15-39). 39. É de se destacar ainda a abordagem do tema pela primeira autora em sua tese de 

doutorado, idem, Persuasão racional e limitações probatórias: enfoque comparativo entre os processos civil 

e penal, Tese de Doutorado, Orientador Professor Titular José Rogério Cruz e Tucci, Faculdade de Direito da 

USP, 2013. 
397 Nesse contexto, Antonio Magalhães Gomes Filho (Direito à prova..., p. 91) aduz que “o direito das partes 

à introdução, no processo, das provas que entendam úteis e necessárias à demonstração dos fatos em que se 

assentam suas pretensões, embora de índole constitucional, não é, entretanto, absoluto”. No mesmo sentido, 

Eduardo Cambi (A prova civil..., p. 38), assevera que “o direito à prova não é absoluto”, mas, “como é um 

direito fundamental, deve ser reconhecido como prioritário para o sistema processual, não podendo ser 

indevidamente limitado, a ponto de seu exercício ser meramente residual” e, conforme complementa o autor 

(ibid. p. 39), “implica a necessidade de o juiz reconhecer a possibilidade de admissão de todos os meios 

probatórios permitidos ou não proibidos pelo sistema processual e que se mostrem relevantes para demonstrar 

os fatos deduzidos como fundamento das diversas pretensões e exceções das partes”. Ainda, Gustavo Henrique 

Righi Ivahy Badaró (Direito à prova e os limites lógicos..., p. 294) também enfatiza ser “o direito à prova 

assegurado constitucionalmente, ainda que de forma implícita”, o que não afasta o fato de que “admite 

restrições legítimas”. 
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definidas na praxe forense o que, como consequência, pode redundar em violações ao direito 

em questão398 quando da operação do juízo de admissibilidade probatória399. 

 

E conforme o alerta doutrinário, de fato, é recorrente nos Tribunais Superiores a 

manifestação de entendimentos sobre o juízo de admissibilidade probatória que configuram 

violações ao direito das partes à admissão da prova. De início, é de se destacar ser comum a 

afirmação de que, no que atine à admissão da prova, “há que confiar no prudente arbítrio do 

magistrado”400, uma vez que se trataria de “um juízo de conveniência quanto à necessidade 

de sua realização, que é próprio do seu regular poder discricionário”401. Ainda, chega-se 

mesmo a se afirmar que “a discricionariedade associada ao deferimento da produção 

probatória, em verdade, decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o 

Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório”402. 

 

Um primeiro perigo extraído do atual cenário jurisprudencial, portanto, é o de se 

tratar a admissão da prova como resultado de um juízo de mera conveniência do julgador, 

que, sob o manto de “destinatário das provas”, e no suposto exercício regular do seu livre 

                                                 
398 Ainda que se referindo especificamente ao “juízo de relevância”, pontua Lisandra Demari (Juízo de 

relevância da prova..., p. 171) a “necessidade de que o assunto seja compreendido e estudado pela doutrina 

brasileira, haja visto ter sido negligenciado ao longo dos anos, acarretando equívocos processuais decorrentes 

da confusão existente entre os planos de admissão e valoração da prova”. Igualmente Clarissa Diniz Guedes e 

Stela Tannure Leal (O cerceamento do acesso à prova..., p. 18) destacam a observação, na prática forense 

atual, da “inadmissão por motivos não relacionados com os critérios de ingresso da prova nos autos”. Ainda 

que restrito aos limites lógicos do direito à admissão da prova, pugna Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró 

(op. cit., p. 289) que “trata-se de matéria ainda pouco tratada na doutrina nacional e, acredita-se, justamente 

por isso, ainda sem uma definição precisa sobre seu conteúdo e, o que é mais relevante, sem que haja um limite 

seguro para sua aplicação. No dia-a-dia forense, indeferir um requerimento probatório, sob o surrado chavão 

de que ‘se trata de prova manifestamente impertinente e irrelevante’ é uma constante que somente tenta 

mascarar, em expressões estereotipadas, uma absurda discricionariedade judicial que aniquila o direito à prova 

e, por consequente, anula o direito de defesa ou, como define Vassali, o diritto di difendersi provando”. 
399 Para Clarissa Diniz Guedes (Persuasão racional..., p. 94), assim se deve entender o “juízo feito pelo 

magistrado acerca da viabilidade da produção ou, no caso de provas preconstituídas, da utilização, das provas 

propostas pelas partes, conforme sejam necessária e pertinentes (referentes a questões fáticas que possam e 

devam constituir o objeto de prova), úteis (aptas, em tese, a demonstrar a ocorrência ou a inocorrência desses 

fatos ou, pelo menos, de fatos que guardem conexão lógica com os fatos probandos) e, até mesmo, lícitas (não 

colidentes com normas de direito material ou processual)”. 
400 Nesse sentido, vide STF, HC 100.988, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, 1ª 

Turma, j. 15/05/2012; e HC 104.473, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 05/10/2010.  
401 STJ, HC 225.060/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 26/06/2012. 
402 STF, HC 131.158, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 26/04/2016. No Superior Tribunal de Justiça, 

igualmente se amparando no princípio da persuasão racional para justificar a conveniência do julgador no juízo 

de admissibilidade probatória, vide STJ, HC 138.431/SP, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador 

Convocado do TJ/SP), 6ª Turma, j. 26/10/2010, e HC 223.786/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, 

j. 21/02/2013. 
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convencimento, exerceria o controle irrestrito sobre a admissão probatória403. Significa 

dizer, em muitos casos se busca justificar uma verdadeira arbitrariedade no juízo de 

admissibilidade probatória com base liberdade na formação do convencimento do juiz.  

 

Tal cenário, porém, reflete a confusão entre os momentos de admissão e valoração404 

e, na verdade, revela uma equivocada compreensão do livre convencimento do julgador. 

Como anteriomente exposto405, com efeito, o correto entendimento do princípio em questão 

em nada autoriza a apreciação antecipada do valor da prova requerida, que ainda sequer foi 

produzida406. O livre convencimento do juiz, portanto, não justifica verdadeiramente uma 

discricionariedade desregrada quando do juízo de admissibilidade probatória407.  

 

Por outro lado, não se pode olvidar ainda que, também como já visto408, o direito à 

admissão da prova visa justamente limitar o poder discricionário do juiz e evitar a recusa 

judicial da sua produção. Atribuir ao julgador liberdade irrestrita no juízo de admissibilidade 

é abrir espaço para que se negligencie o direito das partes de ver admitidas as provas 

pretendidas para sustentar suas pretensões e influir sobre a formação da decisão ao final do 

                                                 
403 A absoluta discricionariedade do juiz para decidir quais provas seriam admitidas no processo, aliás, era 

igualmente verificado na Itália sob a égide do revogado Código de Processo Penal, de 1930. Nesse sentido, 

Giuseppe Bianchi, L’ammissione della prova..., p. 11. 
404 Nesse contexto, pugna Lisandra Demari (Juízo de relevância..., p. 171 e seguintes) que também na 

jurisprudência brasileira em âmbito civil “predominam expressões do tipo ‘o juiz é o destinatário da prova, 

sendo livre para admiti-la ou não, podendo dispensá-la se sua convicção já estiver formada” e complementa 

que “esta espécie de raciocínio despreza totalmente a independência entre os planos da admissão e da valoração 

da prova”. Em sentido semelhante, Clarissa Diniz Guedes e Stela Tannure Leal (O cerceamento do acesso à 

prova..., p. 18-9) afirmam que “a análise da jurisprudência permite observar uma tendência de confusão entre 

os momentos probatórios de admissibilidade e valoração, de forma que ocorre um adiantamento da psotura 

valorativa para o momento da admissibilidade da prova, resultando na sua inadmissão por motivos não 

relacionados com os critérios de ingresso da prova aos autos, mas sim por questões atinentes à valoração do 

conjunto probatório como ‘suficiente’ para a formação do convencimento do magistrado”.  
405 Vide item 1.5 supra, em que se revela que o princípio do livre convencimento no juízo de admissibilidade 

probatória nada diz respeito à antecipação da valoração da prova, e item 2.1.2 supra, ao se afastar a avaliação 

da eficácia da prova como critério lógico ou racional de admissibilidade, sem prejuízo ainda do item 2.1.4 

supra, no qual se observa que o juízo sobre o critério de admissibilidade da prova denominado desnecessidade 

implica o convencimento prévio do julgador, o que não é aceitável. 
406 Para evitar a confusão entre os momentos da admissão e da valoração, Lisandra Demari (op. cit., p. 173, 

nota 7) oferece resposta alternativa. Segundo a autora, o plano da admissibilidade probatória, anterior aos 

momentos de produção e valoração da prova, com estes mantém uma relação de preliminariedade, de modo 

que, enquanto questão preliminar, não pode ser influenciada pela questão subordinada, que, nesse caso, é a 

valoração probatória.  
407 Trata-se, aliás, de fenômeno já observado por Michele Taruffo na jurisprudência italiana em 1984. 

Conforme o autor (Il diritto alla prova..., p. 116-7), à época a remissão ao princípio do livre convencimento 

servia “solo a dare una parvenza di legittimità alla discrezionalità incontrollabile del giudice”. 
408 Cf. item 1.5 supra. 
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processo409, restringindo-o por motivos que não os critérios legitimamente devidos410, em 

patente violação desse direito. O fundamento do juízo de admissibilidade probatória não 

pode ser outro senão o direito à admissão da prova das partes requerentes. 

 

Mas paralelamente aos julgados que manifestamente expressam entendimentos 

incompatíveis com o direito à admissão probatória, mais comum é a repetição de fórmulas 

teoricamente consonantes com o direito em questão e as hipóteses de limites previstas em 

lei411. Com efeito, é corriqueira a afirmação de que o julgador pode indeferir requerimentos 

probatórios, desde que fundamentadamente e com base nos critérios de admissibilidade 

probatória previstos pelo Código de Processo Penal412. Em tese, como se nota, não há que 

se reprovar um posicionamento que tal. Todavia, a falta de definição precisa sobre os 

critérios em questão acaba por abrir margem, no caso concreto, para incluir uma gama tão 

variada de situações que pode mesmo se confundir com o arbítrio do julgador. 

 

Daí, portanto, a imperiosidade de se identificar os dispositivos da lei processual que 

restringem a admissão da prova para, na sequência, compará-los com os limites identificados 

no capítulo anterior a fim de avaliar a legitimidade da limitação imposta frente ao direito à 

admissão da prova. Em razão da apontada carência de obras doutrinárias específicas sobre o 

tema, não se pode deixar de destacar que se trata de um exercício autoral, baseado na 

                                                 
409 Isso porque, consoante alerta Lisandra Demari (Juízo de relevância..., p. 178), “ao fixar-se na livre 

convicção do magistrado, a decisão sobre a admissibilidade da prova fica praticamente relegada ao arbítrio 

judicial, aplicando o julgador critérios subjetivos, não explicitados e, muitas vezes, sequer fundamentados”.  
410 GUEDES e DINIZ, O cerceamento do acesso à prova..., p. 18. 
411 Partindo da atual previsão do Código de Processo Penal, que estabelece como critérios de admissibilidade 

probatória a impertinência, irrelevância e a desnecessidade (conforme será analisado mais profundamente no 

item 3.2.1 infra), são recorrentes assertivas tais como “ deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera 

de discricionariedade regrada do Magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma fundamentada, 

quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo, não 

caracterizando, tal ato, cerceamento de defesa” 
412 Ainda que em termos variáveis, é esta a ideia comum a inúmeros julgados do Superior Tribunal de Justiça. 

Exemplificativamente, destacam os seguintes excertos: “O deferimento de diligências é ato que se inclui na 

esfera de discricionariedade regrada do Magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma 

fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo, 

não caracterizando, tal ato, cerceamento de defesa” (STJ, HC 99.964/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, 

j. 16/04/2009, HC 102.362/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 18/11/2008 e RHC 26.158/MG, Rel. Min. 

Felix Fischer, 5ª Turma, j. 06/05/2010); “O indeferimento fundamentado de pedido de realização de prova não 

caracteriza constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente 

as diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias” (HC 196.780/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª 

Turma, j. 04/08/2011); “Conforme já assentou esta Corte Superior de Justiça, não há constrangimento ilegal 

no indeferimento de diligências, quando o magistrado o faz fundamentadamente, por considerá-las infundadas, 

desnecessárias ou protelatórias, como na hipótese em tela” (HC 127.781/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, 

j. 06/12/2011). 
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comparação da legislação brasileira com o quanto exposto nos capítulos antecedentes, o que 

se reflete na escassez de referências à doutrina pátria, salvo pontuais exceções. 

 

3.2. Limites do direito à admissão da prova no ordenamento processual vigente 

 

 O Código de Processo Penal atualmente vigente foi instituído por meio do Decreto-

lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 e entrou em vigor no dia 1° de janeiro de 1942, sob a 

égide da Constituição outorgada de 1937413. Tendo em vista que “a forma como o direito é 

regulado representa o reflexo dos valores dominantes em determinado momento 

histórico”414, não é de se estranhar, portanto, que o referido diploma deixe de contemplar 

dispositivos que reconheçam expressamente verdadeiros direitos probatórios às partes415. 

Afinal, “nasceu em período de restrição a direitos e sob inspiração inquisitorial”416. 

 

 Isso não obsta, entretanto, que o Código de Processo Penal atualmente vigente 

estabeleça dispositivos que restringem o direito à admissão da prova, o qual, como visto no 

                                                 
413 Sobre as circunstâncias históricas que precederam a edição do Código de Processo Penal de 1941, vide 

Edgard Magalhães Noronha, Curso de direito processual penal, São Paulo: Saraiva, 1994, p. 7-10 e José 

Frederico Marques, Elementos..., vol. I, p. 84-6. 
414 FERNANDES, Processo penal constitucional..., p. 21. 
415 Ao se contrapor às críticas tecidas por José Frederico Marques ao referido diploma, ressalva Hélio Tornaghi 

(Instituições de Processo Penal, vol. 1, São Paulo: Saraiva, 1977, p. 11-2) que não se podem olvidar os aspectos 

positivos trazidos pelo diploma processual penal de 1941. E de fato, no que toca à matéria probatória, vale 

destacar a adoção de posições louváveis, ao menos no campo da mens legis, conforme a previsão na Exposição 

de Motivos do Código de Processo Penal de que “não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela 

lei civil, salvo quanto ao estado das pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas: na livre apreciação 

destas o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção. A própria confissão do acusado não constitui, 

fatalmente, prova plena de sua culpabilidade. Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, 

valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas 

constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, 

através delas, a verdade material. O juiz criminal é, assim, restituído à sua própria consciência. Nun é demais, 

porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação 

das provas. O juiz está livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-

se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisso reside a 

suficiente garantia do direito das partes e do interesse social”. Por outro lado, todavia, também se encontram 

na mesma Exposição de Motivos manifestações de todo incompatíveis com a atual ordem constitucional, como, 

por exemplo, a afirmação de que “as nossas vigentes leis de processo penal asseguram aos réus, ainda que 

colhidos em flagrante ou confundidos pela evidência das provas, um tão extenso catálogo de garantias e 

favores, que a repressão se torna, necessariamente, defeituosa e retardatária, decorrendo daí um indireto 

estímulo à expansão da criminalidade”.  
416 STOCO, Rui. Projetos de reforma do Código de Processo Penal e o Tribunal do Júri, in Notáveis do Direito 

Penal: livro em homenagem ao emérito Professor René Ariel Dotti, Brasília: Consulex, 2006, p. 451. Por outro 

lado, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (Sistema acusatório: cada parte no lugar constitucionalmente 

demarcado, in Revista de Informação Legislativa, n. 183, 2009, p. 110) acrescenta que o referido diploma é 

muito semelhante (ou, em suas palavras, “cópia”) ao Código de Processo Penal italiano de 1930.  
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primeiro capítulo, é garantido pela ordem constitucional brasileira. Por essa razão, faz-se 

imperioso verificar se tais normas configuram ou não limites legítimos ao referido direito. 

 

3.2.1. Limites lógicos ou racionais positivados em lei 

 

 Como já exposto417, os limites lógicos ou racionais do direito à admissão probatória 

independem de previsão legal, mas não raro o legislador normatiza as regras em questão. Na 

Itália, por exemplo, prevê-se expressamente a superfluidade e a irrelevância como 

fundamentos para a admissão probatória. E no Brasil não é diferente. Com efeito, ainda que 

não seja prevista uma fase procedimental específica para se apreciar a admissibilidade dos 

requerimentos probatórios deduzidos pelas partes, o ordenamento pátrio não se furta de 

contemplar hipóteses de inadmissão de provas com base em critérios lógicos ou racionais. 

 

 Antes da reforma processual penal realizada no ano de 2008418, não se verificava na 

legislação processual penal uma norma genérica a respeito da inadmissão da prova baseada 

em critérios lógicos ou racionais. Dessarte, em obra anterior à referida alteração legislativa, 

Antonio Magalhães Gomes Filho apontava, como exemplos de exclusão probatória legal 

baseada em limites de tal natureza previstas no Código de Processo Penal, as regras 

prescritas nos artigos 184 e 212419. O primeiro de tais dispositivos assim dispõe: 

 

 “Art. 184.  Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade 

policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for 

necessária ao esclarecimento da verdade” (itálico nosso). 

 

 Do dispositivo em questão, denota-se o emprego da noção de necessidade. Ocorre 

que, a despeito da assertiva de Hélio Tornaghi de que se trataria “de dispositivo dispensável 

e que só tem a virtude de dissipar qualquer veleidade das partes, porque dúvida não poderia 

haver a respeito”420, o sentido a ser atribuído ao art. 184 não é o mais claro.  

                                                 
417 Cf. item 2.1 supra. 
418 Por reforma processual penal, entende-se aqui o conjunto de leis editadas em 2008 que estabeleceram 

mudanças na redação do Código de Processo Penal, quais sejam, as Leis 11.689 de 09/06/08 (que tratou sobre 

o procedimento do Tribunal do Júri), 11.690, também de 09/06/08 (atinente à disciplina da prova) e 11.719, de 

20/06/08 (a qual versa sobre o procedimento a ser seguido durante o trâmite da ação de rito ordinário ou 

sumário).  
419 GOMES FILHO, Direito à prova..., p. 132. 
420 TORNAGHI, Instituições de processo penal, Vol. 4, São Paulo: Saraiva, 1978, p. 196. 
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Isso porque, como visto421, o termo necessidade está comumente relacionado aos 

conceitos de superfluidade, redundância ou superabundância, qualificações atribuídas às 

provas que visam apenas confirmar o quanto já demonstrado por outras já anteriormente 

produzidas ou o que poderia ser amparado por outras cujo requerimento de admissão seria 

apreciado contemporaneamente. Caso assim fosse entendido o art. 184, porém, não se 

trataria de um critério essencialmente lógico ou racional, mas de uma escolha do legislador 

visando tutelar o princípio da economia processual. De mais a mais, ainda assim seria de se 

questionar uma limitação que tal, pois implicaria a antecipação do resultado das provas já 

produzidas ou ainda a serem produzidas antes do encerramento da instrução para servir de 

parâmetro à avaliação do requerimento probatório de realização da perícia.  

 

Por outro lado, também não se reputa acertada a compreensão da previsão exposta 

no artigo em questão com a possível aptidão da prova pericial para se atingir o elemento 

probatório pretendido pela parte. Deveras, não se pode olvidar que o texto legal atrela a 

necessidade ao “esclarecimento da verdade” e, por esta, há que se entender a veridicidade 

dos enunciados fáticos que importam para o julgamento do processo. O critério lógico ou 

racional mencionado, porém, nada diz respeito aos fatos sujeitos a reconstrução, pois 

restringe-se a orientar a avaliação do meio de prova ou meio de investigação de prova 

requerido em si mesmo. Em outros termos, o emprego da aptidão da prova como critério de 

admissibilidade implica apreciar se o instrumento é capaz de atingir o que se pretende, e não 

se o que se pretende se relaciona com um dos enunciados sobre fatos do thema probandum. 

 

Mais adequado ao fenômeno probatório, na verdade, parece ser o entendimento da 

necessidade, referida no dispositivo, com a correspondência do elemento probatório que se 

pretende demonstrar com a perícia (objeto da prova) a algum dos enunciados fáticos que 

importam para a decisão (thema probandum), de modo que seja útil à reconstrução dos fatos 

a ser realizada pelo julgador ou, nos termos da lei, “ao esclarecimento da verdade”422.  

  

 Não à toa, aliás, é justamente do sentido de utilidade que a doutrina se vale ao tratar 

do art. 184. Com efeito, ao comentar o mencionado dispositivo logo após sua edição, 

                                                 
421 Cf. item 2.1.4 supra. 
422 Sobre o conceito de utilidade empregado no presente estudo e sua relação com os limites lógicos ou racionais 

do direito à admissão da prova, vide nota 269 supra. 
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Antônio Luiz da Câmara Leal há muito já aduzia que “a autoridade policial ou o juiz não 

devem conceder perícias requeridas pelas partes quando não interessem ao esclarecimento 

da verdade. As diligências inúteis e inoportunas devem ser sempre recusadas” 423. Em sentido 

próximo, Vicente Greco Filho pugna que, para ser admitida pelo julgador, a perícia requerida 

pelas partes não deve ser impertinente, assim por ele entendida a prova que tiver por objeto 

fatos “não relacionados com a causa”424, que “implicariam desenvolver atividade inútil”425. 

 

 Por outro lado, também já se revelou a costumeira associação do termo utilidade com 

a conceituação da relevância, como vocábulo pertencente ao léxico jurídico para indicar um 

critério lógico ou racional à admissão probatória. E é a esta que se referem Ada Pellegrini 

Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes quando do 

tratamento do art. 184. Deveras, asseveram os autores que “(h)averá nulidade também se o 

órgão deixar de acolher solicitação de perícia relevante para a causa (art. 184, CPP)”. E ao 

minudenciarem as razões que justificam a inadmissão da prova pericial na sequência, 

complementam que “(d)eve o juiz, em princípio, admitir a perícia, a fim de não inviabilizar 

o exercício pela parte do seu direito à prova, não deferindo a prova somente quando não se 

revelar de pronto destituída de valor para a decisão do processo”. E mais. Lecionam ainda 

os autores que “o indeferimento pelo juiz de pedido de perícia relevante ocasiona nulidade 

por cerceamento do direito à prova da acusação ou da defesa” 426. 

 

 Assim, para se apreciar a admissibilidade da prova pericial requerida por uma das 

partes, cumpre ao julgador realizar um exercício hipotético, admitindo de antemão que a 

perícia obterá o êxito esperado pela parte requerente, e avaliar se o elemento de prova que 

dela adviria produzirá consequências direta ou indiretamente relacionadas à solução do caso 

sob julgamento. E em caso de resposta positiva, ou mesmo de dúvida (não sobre o êxito da 

prova, que deve ser presumido nesse raciocínio, mas sobre relação direta ou indireta do 

elemento da prova com os enunciados a serem reconstruídos), a produção da prova deverá 

ser autorizada pelo juiz. Apenas no caso de não se verificar uma correspondência que tal, 

entre o objeto da prova e o thema probandum, é que será legítima a inadmissão da prova. 

                                                 
423 CÂMARA LEAL, Antônio Luiz da. Comentários ao Código de Processo Penal Brasileiro, Vol. I, Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1942, p. 474 (itálico nosso). 
424 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 234. 
425 Idem, ibid., p. 213 (itálico nosso). 
426 Todas as citações diretas do parágrafo são extraídas de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes 

Filho e Antonio Scarance Fernandes, As nulidades..., p. 143 (itálico nosso).  
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 Em suma, nos termos do quanto disposto no art. 184 do Código de Processo Penal, o 

juízo de admissibilidade a respeito da prova pericial requerida pelas partes há de ser 

orientado pela correspondência, direta ou indireta, do elemento de prova que com ela se 

pretende revelar e um dos enunciados que compõem o thema probandum. Trata-se, com 

efeito, da única interpretação compatível com o direito à admissão da prova. 

 

 Relativamente ao art. 212, do Código de Processo Penal, igualmente apontado como 

reflexo da positivação de critério lógico ou racional à admissibilidade probatória, vale tecer 

considerações mais breves. Primeiramente, é oportuno destacar a sua redação atual427: 

 

“Art. 212.  As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à 

testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, 

não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já 

respondida” (itálico nosso). 

 

 Embora a expressão destacada, referente à ausência de relação com os fatos a serem 

reconstruídos no processo para se atingir uma decisão, remeta ao critério lógico ou racional 

de admissibilidade consistente na correspondência do objeto da prova ao thema probandum, 

o dispositivo em questão não se refere a requerimentos de admissão probatória. Na verdade, 

a previsão legal em comento concerne às perguntas a serem realizadas às testemunhas, isto 

é, à participação das partes na produção da prova testemunhal. Dessarte, o art. 212 não trata 

propriamente de um limite do direito à admissão probatória. 

 

 Especial destaque, porém, merecem dois dispositivos legais que estabelecem normas 

genéricas a respeito da inadmissão da prova. O primeiro deles é a previsão normativa trazida 

na Lei 9.099/95, mais especificamente de seu art. 81, §1º, ao prever que “(t)odas as provas 

serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o Juiz limitar ou excluir 

as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias” (itálico nosso). 

 

                                                 
427 O artigo 212, do Código de Processo Penal, foi objeto de alteração com a reforma processual de 2008. 

Todavia, a principal mudança legislativa diz com a previsão de que as partes serão responsáveis por dirigir as 

perguntas às testemunhas, e não mais o juiz, como previa a redação original do dispositivo: “Art. 212.  As 

perguntas das partes serão requeridas ao juiz, que as formulará à testemunha. O juiz não poderá recusar as 

perguntas da parte, salvo se não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já 

respondida”. Trata-se, assim, da superação do sistema presidencial, que, conforme a lição de Antonio 

Magalhães Gomes Filho (Provas: Lei 11.690..., p. 285), “é próprio do processo inquisitório, em que prepondera 

a figura do juiz na direção da prova. 
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 E após 2008, também o Código de Processo Penal passou a contemplar previsão 

semelhante, tanto para o procedimento ordinário (art. 400, § 1º), quanto para o Júri (art. 411, 

§2º), nos seguintes termos428: “(a)s provas serão produzidas numa só audiência, podendo o 

juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias” (itálico nosso). 

 

 Em que pese se refiram a procedimentos diversos, para os fins do presente estudo 

não se revela qualquer prejuízo e, pelo contrário, faz-se profícuo tratar dos dois dispositivos 

em conjunto. Isso porque, considerando-se o ordenamento processual penal em sua unidade, 

o que se verifica são quatro diferentes critérios de admissibilidade probatória previstos pelo 

legislador, cujo fundamento seria lógico ou racional. Como limites do direito das partes à 

admissão, exige-se que a prova não seja excessiva, impertinente, irrelevante ou protelatória.  

 

 Conforme já exposto, os limites lógicos ou racionais do direito à admissão probatória 

são constituídos por critérios cognitivos da racionalidade geral e, por isso, independem de 

previsão normativa. Com isso quer-se dizer que, independentemente do nome que lhes 

atribua o legislador em eventual positivação, os parâmetros serão sempre os mesmos. Assim, 

a tarefa a ser encarada pelo presente estudo é adequar aqueles conceitos à previsão legal. 

 

 Iniciando-se pelas noções de prova excessiva e protelatória, primeira constatação 

evidente é que, apesar de ambas remeterem a um sentido próximo, não se trata de um mesmo 

fenômeno. O legislador, como é assente, não se vale de palavras inúteis e não disporia de 

dois termos em um mesmo dispositivo legal para se referir a uma mesma situação429. 

 

 Consoante Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho, Antonio 

Scarance Fernandes e Luiz Flávio Gomes, “prova excessiva é a prova superabundante, que 

transcende o razoável para demonstração dos fatos”, ao passo que prova protelatória “supõe 

a conduta dolosa da parte, no sentido de procrastinar a decisão da causa”430. Dessarte, 

enquanto a primeira pode ser enquadrada dentro da definição de necessidade como limite 

                                                 
428 A única distinção redacional entre os dois dispositivos é a utilização da conjunção pronominal “numa” no 

art. 400, § 1º, e de “em uma” no art. 411, §2º. 
429 Trata-se, conforme a lição de Carlos Maximiliano (Hermenêutica e aplicação do direito, Rio de Janeiro: 

Forense, 2009, p. 204), do sentido do brocardo verba cum effectu, sunt accipienda, do qual se extrai que “as 

expressões do Direito interpretam-se de modo que não resultem frases sem significação real, vocábulos 

supérfluos, ociosos, inúteis”. 
430 GRINOVER, et. al. Juizados Especiais Criminais: comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995, São Paulo: RT, 

1999, p. 179. 
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lógico ou racional à admissão (sob a qual corriqueiramente se incluem os conceitos de 

superfluidade, redundância ou superabundância), a segunda se caracteriza por uma especial 

intenção da parte requerente, a saber, a intenção de retardar o andamento do processo. 

 

Na que toca ao emprego da noção de necessidade como limite à admissibilidade 

probatória, vale repetir as mesmas considerações já tecidas na exposição anterior sobre o art. 

184: além de não se tratar de regra tipicamente lógica ou racional, e sim de reflexo da 

preocupação econômica do legislador, um juízo que tal ainda implica alguma antecipação 

do valor probatório das provas já produzidas ou ainda pendentes de produção. Não por outro 

motivo, aliás, os autores mencionados destacam a imperiosidade de se tratar o conceito de 

prova excessiva com cuidado. Em suas palavras, “esse conceito, no processo penal, é de ser 

tomado com alguma cautela, não podendo representar um prejulgamento da causa”. Ainda, 

alertam que “pode ocorrer que o magistrado entenda que as provas já existentes são 

suficientes para o reconhecimento de algum fato e, diante desse mesmo material, venha o 

tribunal a considerá-las precárias”. Finalmente, e por tais razões, recomendam os mesmos 

professores “que só a prova evidentemente supérflua pode ser desde logo inadmitida”431. 

 

Denota-se, pois, que a excessividade da prova prevista no art. 81, §1º, da Lei 9.099/95 

não possui fundamento verdadeiramente lógico ou racional, refletindo, a bem da verdade, 

uma escolha do legislador visando tutelar o princípio da economia processual432. No entanto, 

mesmo como limite jurídico do direito à admissão probatória de finalidade política, sua 

legitimidade frente ao fenômeno probatório é questionável, porquanto exige a antecipação 

                                                 
431 Todas as citações diretas do parágrafo são extraídas de idem, ibid. E em sentido semelhante ao dos autores 

se posiciona também Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró (Processo penal..., p. 645), aduzindo que “o juiz 

deve ter muito cuidado na aplicação de tal dispositivo para que não seja violado o direito à prova, causando 

nulidade absoluta do procedimento. O impedimento deverá ser motivado, não bastando respetir as palavras da 

lei. É necessário que se justifique por que a prova requerida é excessiva, impertinente ou protelatória”. Essa 

cautela, todavia, não se verifica no cotidiano forense. Como exemplo, vide STJ, HC 254.600/BA, Rel. Min. 

Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 04/12/2012. Em tal julgado, assim se decidiu: “verifica-se que foram declinadas 

justificativas plausíveis para a negativa de produção da perícia pretendida pela defesa, valendo destacar que a 

motivação apresentada pelo togado de origem não importou em julgamento antecipado do mérito da causa, 

revelando, apenas e tão somente, que existiriam outros documentos constantes dos autos que indicariam a 

autoria delitiva, sendo que aquele que se pretendia examinar não seria suficiente, por si só, para ensejar a 

absolvição do acusado” (itálico nosso). Do breve excerto em destaque, é certo, salta aos olhos a incongruência 

entre a afirmação de que não houve julgamento antecipado do mérito e a de que a prova requerida não possuiria 

aptidão para fundar um juízo absolutório. Ora, ao assim fundamentar o indeferimento do requerimento 

probatório, o juiz já manifesta, inequivocamente, estar convencido da culpabilidade do acusado antes do 

momento da valoração probatória. 
432 BADARÓ, Direito à prova e os limites lógicos..., p. 297, nota 808. 
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do resultado probatório e, portanto, colide frontalmente com o direito à prova das partes. 

 

Prova protelatória, por seu turno, parece igualmente se afeiçoar à configuração de 

limite jurídico à admissão probatória com finalidade política. Sua característica distintiva, 

com efeito, é a intenção de atrasar o feito433. No entanto, ainda que esta seja a marca de um 

determinado requerimento probatório, caso seu objeto revele correspondência com o thema 

probandum, o instrumento respectivo se demonstre apto a atingir o elemento pretendido ou 

este não se demonstre impossível, lógica ou racionalmente a prova seria admissível434. Mais 

uma vez, o que se observa é o privilégio atribuído por lei à economia do processo em 

desfavor da admissão probatória. Porém, a nosso ver, tal como a excessividade, não parece 

se tratar de motivo legítimo para restringir o direito constitucional à admissão da prova435. 

 

 Pendentes de análise restam ainda os conceitos de impertinência e irrelevância, os 

quais, a despeito de sua expressa previsão normativa no processo penal ter se dado apenas 

em 2008, são observados na jurisprudência desde meados do século passado436. Contudo, 

como anteriormente exposto, não há pacificidade na definição dos referidos conceitos, seja 

na doutrina internacional, seja na brasileira437. Por essa razão, aliás, é que se propôs no 

presente estudo identificar estruturalmente os critérios lógicos ou racionais, sem lhes atribuir 

uma ou outra denominação. Afinal, embora tal espécie de limites à admissão da prova 

encontre aplicação em todo e qualquer ordenamento, a previsão legal de cada país pode 

encampá-los e adotar terminologias diversas quando comparadas a outras nações. 

 

 Tais esclarecimentos são oportunos porque, frente à previsão normativa do processo 

penal brasileiro, não há alternativa outra que não tomar uma posição sobre o que se deve 

entender por impertinência e irrelevância. Nessa conceituação, todavia, não há qualquer 

                                                 
433 Esta é fruto de tradicional entendimento da doutrina brasileira, conforme se pode observar há muito já na 

lição de Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo II, Rio de Janeiro: Forense, 

1973, p. 516. 
434 Por essa razão, aliás, reputa-se que a prova protelatória não pode ser definida exclusivamente pelo propósito 

da parte requerente. Do contrário, a mera intenção de retardar o processo não necessariamente implica um 

prejuízo à economia do processo. Basta pensar em uma prova lógica ou racionalmente admissível cujo objeto 

não tenha sido ainda demonstrado por outro experimento probatório. Em verdade, mais coerente parece ser a 

definição de prova protelatória como uma prova excessiva agravada pela intenção de retardar o feito. 
435 Em sentido contrário, Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró (Direito à prova e os limites lógicos..., p. 297, 

nota 808) reputa que “é correto que o sistema exclua as provas manifestamente supérfluas ou protelatórias”. 
436 BADARÓ, op. cit., p. 297. 
437 Cf. itens 2.1.2 e 2.1.5 supra. 
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pretensão de inquestionabilidade. O que importa, a bem da verdade, é apenas que, aos termos 

previstos em lei, seja atribuído um dos critérios de admissibilidade essencialmente lógicos 

ou racionais anteriormente identificados, independentemente de qual deles, e não quaisquer 

outros438. Dessarte, por impertinência e irrelevância somente podem ser entendidos a não 

correspondência do objeto da prova ao thema probandum, da possibilidade do objeto da 

prova ou a aptidão da prova (meio ou meio de investigação) para obter o êxito pretendido. 

 

 Diante de tal quadro, e sem ignorar o posicionamento da mais admirável doutrina439, 

propõe-se aqui, frente à previsão legal estabelecida nos dispositivos em apreço (art. 81, §1º, 

da Lei 9.099/95, bem como nos arts. 400, § 1º e 411, § 2º, do Código de Processo Penal), o 

entendimento de impertinência como a ausência de qualquer relação entre o objeto da prova 

requerida pela parte com um dos enunciados cuja reconstrução no processo importa para a 

prolação da decisão e de irrelevância como a inidoneidade do experimento probatório 

elencado para fixar no processo o elemento de prova esperado pela parte440. 

 

 De todo o modo, uma vez mais reiteradas as ressalvas a respeito da indicação de uma 

terminologia determinada, não se pode deixar de destacar que, a despeito da denominação 

adotada, para atender ao direito à admissão probatória é imprescindível se observar que a 

inadmissão de provas requeridas pelas partes é sempre medida excepcional e somente há de 

ser determinada se evidenciada a inobediência aos critérios de natureza lógica ou racional. 

Em outros termos, não há que se exigir a pertinência e a relevância do requerimento 

                                                 
438 Também não se revela adequada a utilização de termos que não aqueles previstos em lei ou consagrados na 

doutrina, sob pena de se proliferar infinitas expressões e, assim, afastar qualquer pretensão de compreensão da 

matéria. Como exemplo, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça que se refere a “prova infundada” 

como hipótese de inadmissão: “Conforme já assentou esta Corte Superior de Justiça, não há constrangimento 

ilegal no indeferimento de diligências, quando o magistrado o faz fundamentadamente, por considerá-las 

infundadas, desnecessárias ou protelatórias, como na hipótese em tela” (STJ, HC 127.781/RJ, Rel. Min. Laurita 

Vaz, 5ª Turma, j. 06/12/2011, grifo nosso). 
439 Especial destaque merecem, no processo penal, as posições consonantes de Antonio Magalhães Gomes 

Filho (Direito à prova..., p. 131) e Gustavo Henrique Rigui Ivahy Badaró (Direito à prova e os limites 

lógicos..., p. 315-6). Em breves linhas, entendem os autores que a pertinência diz respeito à prova cujo objeto 

configure um fato principal, enquanto a relevância qualifica a prova que indiretamente se relaciona com o 

thema probandum, vertendo sobre fatos secundários. Sem nenhum prejuízo ao maior respeito dispensado pelo 

autor do presente estudo aos seus professores, entende-se que tal posição não responde perfeitamente à previsão 

legal do ordenamento brasileiro. Isso porque, de acordo com tal classificação, uma prova considerada relevante 

não será pertinente e vice-versa (a não ser, é claro, que tenha mais de um objeto e cada um deles se relacione 

direta e indiretamente ao thema probandum). Dessa forma, os dispositivos legais em referência autorizariam a 

sua inadmissão, ainda que atendessem a um dos critérios lógicos ou racionais em questão.  
440 Aproxima-se, assim, da posição proposta por Giulio Ubertis, conforme amplamente exposta no Capítulo 2, 

ressalvada a compreensão do autor sobre a relevância como necessidade (ou não redundância). 
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probatório para que este seja admitido. Ao contrário, apenas se verificada a sua patente 

impertinência ou irrelevância poderá ser indeferido o pedido das partes. A regra, pois, é 

sempre a prolação de juízo positivo sobre a admissibilidade da prova, autorizando e 

garantindo a produção do meio de prova ou meio de investigação requerido. 

 

Por outro lado, não se pode deixar de tecer breves considerações a respeito da 

hipótese em que pairam dúvidas a respeito da observância ou não de tais critérios. Em 

referida hipótese, a alternativa é sempre a admissão. Contudo, embora não seja da tradição 

processual brasileira apresentar os motivos do requerimento probatório, não se veem óbices 

à solicitação de esclarecimentos, por parte do julgador, a respeito da prova requerida pela 

parte e a finalidade com ela pretendida441. A bem da verdade, trata-se do modo mais eficaz 

de se observar com precisão os limites do direito à admissão probatória442, especialmente os 

de fundamento lógico ou racional, de modo a evitar quaisquer violações443. 

                                                 
441 O que não se pode aceitar, todavia, é a automática inadmissão da prova requerida por uma parte porque não 

justificada sua pertinência e relevância, isto é, que sejam invertidos os sinais que devem operar sobre o juízo 

de admissibilidade probatória. Entretanto, não são poucos os casos encontrados na praxe forense manifestando 

um entendimento que tal, inclusive no Superior Tribunal de Justiça. Exemplificativamente, vide STJ, RHC 

40.257/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 24/09/2013, no qual se decidiu que “Ao magistrado é facultado 

o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, 

irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte”. Em 

idêntico sentido, destacam-se também os seguintes julgados, todos relatados pelo mesmo Ministro anterior e 

na mesma Turma: STJ, RHC 28.557/SP, j. 02/10/2012; RHC 28.587/SP, j. 02/10/2012; HC 248.596/RS, j. 

20/11/2012; HC 221.015/PR, j. 13/08/2013; RHC 35.051/SP, j. 26/02/2013; RHC 32.305/RS, j. 05/02/2013. 
442 Não por outro motivo, aliás, doutrinadores da Itália, país onde há regulamentação de uma fase procedimental 

de admissibilidade probatória, destacam a importância de se justificar os requerimentos probatórios. Nesse 

sentido, Delfino Siracusano (Prova: III)..., p. 3) assevera ser tal indicação mesmo imprescindível para o juízo 

de admissibilidade. Por outro lado, Rossano Adorno (Ammissione delle prove..., p. 144) enfatiza se tratar de 

reflexo indispensável da garantia do direito à contraprova, ao permitir à parte contrária conhecer as provas, 

bem como sua finalidade, sobre as quais poderá deduzir experimentos probatórios destinados a refutá-las. Já 

na Espanha, onde, tal como no Brasil, não se verifica previsão semelhante à da lei italiana, Jordi Ferrer Beltrán 

(La valoración.., p. 69, nota 15) adverte que “si se desconoce cuál es el objeto de la prueba (por ejemplo, qué 

se pretende probar con una prueba testifical), puede suceder que el juzgador deba adoptar una decisión acerca 

de la relevancia de la prueba sin conocer si ésta resultará, a la postre, relevante”. Para o autor, isso não afasta 

que o filtro lógico ou racional à admissão da prova deva tender ao juízo positivo no caso de dúvida, mas opina 

que “quizás un procedimiento adecuado para salvar estas tensiones fuera disponer legislativamente una vista 

en el proceso en la que las partes deban proponer la prueba justificando lo que se espera obtener de cada una 

de las pruebas propuestas, de modo que la decisión del juez sobre la relevancia se pueda adoptar con mayor 

información”. 
443 Não se pode olvidar, afinal, que a compreensão devida do juízo de admissibilidade probatória não serve 

exclusivamente para respeitar o direito à admissão probatória, mas também opera em favor da racionalização 

do processo. Nesse sentido, é a lição de Michele Taruffo, Note per una riforma..., p. 265: “il giudizio di 

rilevanza può essere un efficace momento di controllo e di razionalizzazione dell’attività probatoria delle 

parti”. Ainda nesse contexto, vale destacar que o questionamento à restrição legal de admissão das provas 

excessivas ou supérfluas exposto no presente trabalho, por exemplo, não decorre de uma cega sobrevalorização 

o direito sob análise, de modo a lhe atribuir um contorno quase absoluto, e sim do entendimento de que a tutela 

da economia processual não legitima uma restrição tão drástico a um direito constitucional das partes no 

processo penal. Mas ao mesmo tempo, isso não quer dizer que se simpatize com eventuais manobras realizadas 

por meio de provas que visem criar empecilhos para o regular andamento processual.  
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3.2.2. Limites jurídicos 

 

 Além dos critérios de admissibilidade da prova fundados em regras da racionalidade 

geral, o ordenamento processual penal pátrio também estipula restrições à admissão 

probatória com outros fundamentos. Diferentemente das primeiras, porém, estas não 

haveriam de ser observadas sem previsão normativa, o que ressalta a importância da escolha 

realizada pelo legislador. Trata-se dos limites jurídicos ao direito em análise, aos quais, como 

visto444,  costumeiramente são atribuídas finalidades epistemológicas ou políticas. 

 

3.2.2.1. Finalidade epistemológica 

 

 Os limites jurídicos aos quais se atribui finalidade epistemológica consistem nas 

regras estabelecidas em lei que determinam a inadmissão de determinadas provas que, 

consoante observações extraídas da experiência comum, poderiam levar a valorações 

equivocadas. Como antecipado, todavia, entende-se aqui não se tratar de restrições legítimas 

ao direito à admissão probatória das partes. Se de um lado a sua normatização atenta contra 

a própria finalidade que se pretende atingir, de outro implica restrição assaz extrema que 

poderia ser evitada por outros meios menos gravosos e mais eficientes445. 

 

 A despeito da posição assumida no presente estudo, o fato é que no ordenamento 

processual brasileiro não se verificam limites jurídicos ao direito à admissão probatória de 

finalidade epistemológica. De fato, em que pese a mais respeitável doutrina indique certos 

dispositivos do Código de Processo Penal como exemplos de restrições da espécie446, 

nenhum deles verdadeiramente impõe um óbice ao ingresso de provas no processo. 

 

 O primeiro exemplo de limite jurídico do direito à admissão da prova com finalidade 

epistemológica identificado seria aquele estabelecido no artigo 158, do Código de Processo 

                                                 
444 Cf. item 2.2 supra. 
445 Para maior aprofundamento sobre as razões que justificam o questionamento da legitimidade dos limites 

jurídicos com fundamento epistemológico para restringir o direito à admissão da prova, vide item 2.2.1 supra. 
446 Nesse contexto, Antonio Magalhães Gomes Filho (Direito à prova..., p. 96-8) aponta como exemplos de 

exclusão probatória determinada com finalidades epistemológicas, na ordem de exposição pelo autor, os artigos 

158, 155, 62, 208 e 232, todos do Código de Processo Penal. 
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Penal447, o qual dispõe que “(q)uando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame 

de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.  

 

Sobre a norma em questão, Hélio Tornaghi leciona se justificar porque “a história 

está repleta de erros judiciários decorrentes da dispensa do exame de corpo de delito, em 

vista da confissão. Inúmeras as causas que podem levar à confissão”448. Trata-se, portanto, 

de regra construída com base na observação da experiência comum, que visa evitar uma 

decisão equivocada, tal como costumam ser os limites de finalidade epistemológica. 

 

Ocorre que, a despeito de efetivamente implicar uma limitação probatória de 

finalidade epistemológica, não se trata aqui do momento da admissão, e sim da valoração. 

Basta notar, com efeito, que o dispositivo legal em comento não estabelece o indeferimento 

de determinado requerimento probatório, impondo um óbice ao ingresso da prova no 

processo. Em verdade, o que prescreve o legislador é uma proibição de valoração, negando 

a eficácia probatória à confissão do acusado na ausência do exame de corpo de delito449. 

 

As mesmas observações, note-se, valem para os demais dispositivos identificados 

pela doutrina como hipóteses de limites do direito à admissão probatória de finalidade 

epistemológica. Ao passo que o art. 208, afasta o compromisso de determinadas 

testemunhas, sem, todavia, impedir a sua inquirição450, o art. 232, parágrafo único, limita-se 

a prescrever o mesmo valor probatório do documento original à cópia autenticada451. 

                                                 
447 Igualmente apontanto o dispositivo em questão como limite jurídico ao direito à admissão da prova com 

finalidade epistemológica, Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, Direito à prova e os limites lógicos..., p. 

296. 
448 É o que leciona Hélio Tornaghi (Instituições..., Vol. 4, p. 181), que acrescenta: “daí o preceito legal que, 

prudentemente, lhe nega eficácia para provar o fato criminoso”. Em sentido oposto, posiciona-se José Frederico 

Marques (Elementos de direito processual penal, Vol. II, Campinas: Millennium, 2009, p. 362), para quem a 

norma em questão caracterizaria uma “baboseira”. Nesse sentido, assevera o autor que “fora do sistema da 

prova legal, só um Código como o nosso, em que não há a menor sistematização científica, pode manter a 

exigibilidade do auto de corpo de delito sob pena de considerar-se nulo o processo. Que isso ocorresse ao 

tempo da legislação do Império, ainda se compreende. Mas que ainda se consagre tal baboseira num estatuto 

legal promulgado em 1941, eis o que se não pode explicar de maneira razoável”. 
449 A previsão do artigo 158, do Código de Processo Penal, aproxima-se do conceito de provas legais negativas, 

que, consoante a lição de Antonio Magalhães Gomes Filho (Direito à prova..., p. 32), caracterizam limitações 

legais ao livre convencimento do julgador referente ao juízo condenatório. 
450 Conforme o art. 208, do Código de Processo Penal, “(n)ão se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 

aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 (quatorze) anos, nem às pessoas a que se refere o art. 

206” (o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a 

mãe, ou o filho adotivo do acusado”.  
451 É o que estabelece o art. 232, parágrafo único, do Código de Processo Penal: “À fotografia do documento, 

devidamente autenticada, se dará o mesmo valor do original”. A respeito da limitação imposta no referido 
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Em suma, nenhum dos exemplos indicados impõe qualquer restrição ao ingresso de 

provas no processo, de modo a obstar de antemão a sua produção. Por essa razão, ainda que 

possuam inspiração epistemológica, não se trata de limites ao direito à admissão da prova. 

 

Finalmente, os arts. 62452 e 155, parágrafo único453, referem-se apenas à exigência de 

determinados documentos previstos na lei civil para se reputar como provados determinados 

fatos454. Sobre tais normas, entretanto, há de se fazer uma ressalva.  

 

Por se tratar de uma proibição de valoração probatória, o ingresso de uma prova, que 

não as exigidas pela lei, destinada exclusivamente a produzir elementos probatórios para 

servir à reconstrução dos mencionados (morte ou estado das pessoas) não seria 

recomendável. Ou seja, com base nos referidos dispositivos, poder-se-ia, em tese, inadmitir 

a prova cujo objeto fosse restrito à confirmação daqueles eventos, uma vez que sua produção 

seria mesmo inócua. Mas isso, é evidente, apenas no caso de haver explícita motivação do 

requerimento pretendido, de modo a permitir avaliar que a finalidade prentendida com a 

prova se relaciona exclusivamente aos fatos aos quais se refere o legilador. Do contrário, a 

prova será admitida, produzida, mas não poderá amparar o resultado probatório pretendido.  

 

Dessarte, embora se trate de uma proibição de valoração, as normas em questão 

podem, de forma reflexa, redundar na restrição ao direito à admissão da prova. Como visto, 

porém, em nosso entender não parece justificada a restrição ao direito à prova (e, nesse caso, 

ao livre convencimento do julgador) com base em pretensas razões epistemológicas. 

                                                 
dispositivo, Hélio Tornaghi (Instituições..., vol. 4, p. 146) afirma que nem mesmo à valoração concerneria, que 

deve possuir a liberdade para apreciar a cópia tal qual o faria com o documento original. 
452 Prevê o art. 62, do Código de Processo Penal, que, “(n)o caso de morte do acusado, o juiz somente à vista 

da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade”. 
453 O art. 155, do Código de Processo Penal, foi objeto da reforma de 2008, mas, quanto ao parágrafo único, 

não houve alteração substancial de seu conteúdo, originalmente previsto no caput do mesmo artigo. Em sua 

atual redação, assim se estabelece: “Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições 

estabelecidas na lei civil”. Não é despiciendo destacar que semelhante previsão se encontra no Código Modelo 

de Processo Penal para Ibero-América, cujo art. 148 dispõe que “(s)alvo previsión expresa en contrario de la 

ley, se podrá probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso y por 

cualquier medio de prueba permitido. Regirán, en especial, las limitaciones de la ley, relativas al estado civil 

de las personas” (itálico nosso). 
454 Sobre o art. 62, do Código de Processo Penal, leciona Hélio Tornaghi, Comentários ao Código de Processo 

Penal, Vol. I, Tomo 2°, Rio de Janeiro: Forense, 1956, p. 105: “Quer, portanto, a lei que a morte fique 

demonstrada nos autos por meio de instrumento escrito por oficial público que lhe empreste fé. É mais 

pròpriamente uma precaução probatória”. Já em relação ao quanto atualmente previsto no artigo 155, parágrafo 

único, Antônio Luiz da Câmara Leal (Comentários..., p. 428) assevera que “o estado das pessoas prova-se 

pelos assentos oficiais do registro civil”, citando, como exemplo, o casamento e a certidão respectiva.  
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3.2.2.2. Finalidade política 

 

 Maior destaque costuma se dispensar aos limites do direito à admissão probatória 

com finalidade política. Isso porque, consoante previamente exposto455, trata-se do resultado 

de escolha valorativa realizada pelo legislador, que opta por sacrificar a função epistêmica 

do processo, restringindo a atividade probatória, em favor de outro valor reputado mais 

valioso, em geral liberdades públicas ou garantias relacionadas ao devido processo legal. 

 

 Diferentemente do que se verifica quanto à finalidade epistemológica, porém, em 

relação aos limites jurídicos do direito à admissão probatória de finalidade política não há 

margem para se duvidar de sua positivação no ordenamento processual penal pátrio. E isso 

se deve especialmente à clareza do texto constitucional, que impõe a inadmissibilidade das 

chamadas provas ilícitas456. De fato, prescreve o art. 5°, LVI, da Constituição Federal, que 

“são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”457.  

 

Nada obstante, foi somente quase vinte anos depois, com a reforma de 2008, que o 

legislador ordinário passou a disciplinar a matéria. Então, estabeleceu-se na nova redação do 

art. 157, do Código de Processo Penal, o tratamento legal do tema nos seguintes termos: 

 

“Art. 157.  São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as 

provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas 

constitucionais ou legais”. 

                                                 
455 Cf. item 2.2.2 supra. 
456 Não se ignora, é certo, a amplitude da matéria de provas ilícitas no processo penal. No entanto, não se pode 

perder de vista que o tratamento mais profundo do tema escapa ao escopo do presente trabalho. Este, com 

efeito, centra-se na análise do ordenamento legal brasileiro atualmente vigente, visando identificar eventuais 

limites ao direito à admissão da prova normativamente previstos. Por essa razão, desde logo cumpre destacar 

que não se irá mais além do que a atual previsão legal sobre o assunto em tela. Para maiores aprofundamentos 

a respeito do tema, vide Teresa Armenta Deu, A prova ilícita..., passim. 
457 É de se ressaltar, porém, que muito antes de tal previsão, estabelecida apenas em 1988 com a promulgação 

da Constituição Federal atualmente vigente, o tema já era objeto de atenção doutrinária e jurisprudencial. É o 

que leciona Antonio Magalhães Gomes Filho, A inadmissibilidade das provas ilícitas no processo penal 

brasileiro, in Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 85, jul-ago, 2010, p. 394-7. No campo legislativo, 

destaca o autor (Proibição das provas ilícitas..., p. 257) o artigo 233, do Código de Processo Penal, que desde 

a redação original do diploma prevê a inadmissibilidade das cartas particulares interceptadas ou obtidas por 

meios criminosos, bem como o artigo 332, do ab-rogado Código de Processo Civil, o qual excluía, a contrario 

sensu, as provas moralmente ilegítimas. Na doutrina, por sua vez, especial destaque merece a obra de Ada 

Pellegrini Grinover (Liberdades públicas...), originalmente publicada em 1980, na qual o tema é aprofundado 

quase à exaustão, abordando diferentes posicionamentos doutrinários e opções legislativas em países diversos. 

Posteriormente à vigência do atual texto constitucional, a autora retornou ao tema, ainda que sem alterações de 

seu entendimento. Nesse sentido, idem, As provas ilícitas na Constituição, republicada in idem, Provas ilícitas, 

interceptações e escutas, Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, p. 413-425. 
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Em razão da expressa previsão de inadmissibilidade da prova ilícita, seja na 

Constituição Federal, seja em lei ordinária, não há que se questionar a sua caracterização 

como limite jurídico de finalidade política do direito à admissão probatória. Ademais, como 

já visto458, sua legitimidade para operar como uma restrição que tal é igualmente inconteste.  

 

Contudo, de nada adiantaria entender as provas ilícitas como limite do direito à 

admissão probatória se àquelas não fosse estabelecida uma definição precisa. Isso porque, 

em caso de ambiguidade no conceito de ilicitude probatória, não há como se definir com 

exatidão o conteúdo do direito em questão, o qual, por consequência, fica a mercê de 

violações. Dessarte, a rigorosa definição de prova ilícita se revela imprescindível para que 

seja garantida a observância do direito à admissão probatória das partes. 

 

Ocorre que, embora sua finalidade fosse aclarar o conceito de prova ilícita, a nova 

redação do art. 157 acabou por trazer confusões sobre a matéria. Deveras, o texto em questão 

abalou o entendimento que, doutrinária e jurisprudencialmente, até então era aceito sem 

maiores contestações, a partir do que a conceituação passou a ser dúbia459. Se antes havia 

certo consenso sobre a caracterização da prova ilícita como resultado de violação a normas 

do direito material, contrapondo-se à prova ilegítima que decorreria da infringência de 

normas processuais460, com a nova redação legislativa essa posição passou a não ser mais 

sustentável. Isso porque, ao remeter à violação a normas constitucionais ou legais, a reforma 

de 2008 não fez qualquer diferenciação sobre a sua natureza material ou processual. 

 

Diante de tal quadro, faz-se imperioso dissipar qualquer indefinição a respeito do 

conceito de prova ilícita no Brasil, pois, do contrário, abre-se espaço para possíveis violações 

ao direito à admissão probatória. E é justamente nesse contexto que se destaca o magistério 

de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, que apresenta proposta de uma nova conceituação 

das provas ilícitas. Para o citado autor, com efeito, “podem ser definidas como provas ilícitas 

                                                 
458 Cf. item 2.2.2 supra. 
459 É o que leciona Antonio Magalhães Gomes Filho (Provas: Lei 11.690..., p. 266), para quem “não parece ter 

sido a melhor, assim, a opção do legislador nacional por uma definição legal de prova ilícita, que, longe de 

esclarecer o sentido da previsão constitucional, pode levar a equívocos e confusões”. 
460 BADARÓ, Processo penal..., p. 403. 
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as provas obtidas, admitidas ou produzidas com violação das garantias constitucionais, sejam 

as que asseguram liberdades públicas, sejam as que estabelecem garantias processuais”461.  

 

Uma vez que o entendimento em questão responde à necessidade de definir com 

precisão o conceito de ilicitude probatória, e de forma consentânea com a atual redação do 

artigo 157, do Código de Processo Penal, revela-se recomendável a sua adoção, em 

substituição à tradicional contraposição entre povas ilícitas e provas ilegítimas, para garantir 

o respeito ao direito constitucional à admissão probatória das partes.  

 

De mais a mais, tal conceituação ainda traduz a vantagem de abranger os mais 

diversos valores reputados como dignos de tutela pelo ordenamento. Assim, sob uma única 

definição, de prova ilícita, incluem-se todas as atividades probatórias que ensejam a violação 

de interesses que, conforme a opção valorativa do legislador, devem prevalecer frente ao 

desempenho da função epistêmica do processo462. Dessarte, não apenas é simplificado o 

tratamento da matéria, mas ainda se uniformizam as consequências a serem impostas. 

 

 Não fosse bastante, a conceituação de provas ilícitas propostas por Gustavo Henrique 

Righi Ivahy Badaró ainda possui o condão de abranger valores que, apesar de não previstos 

em dispositivo legal específico, também são merecedores de tutela em desfavor do 

desempenho da atividade jurisdicional. Trata-se aqui de garantias fundamentais, que podem 

ser colocadas em risco por determinados experimentos probatórios463. Assim, ao se 

                                                 
461 Idem, ibid., p. 408. Vale notar que os fundamentos apresentados por Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró 

para sustentar o entendimento em questão são diversos, mas, em suma, todos dizem respeito às dificuldades 

práticas de distinguir provas ilícitas de provas ilegítimas de acordo com o entendimento doutrinário 

predominante na tradição brasileira. Para o detalhamento de tais razões, vide idem, ibid., p. 403-8. 
462 Tome-se, por exemplo, outro dispositivo legal cuja configuração como limite jurídico do direito à admissão 

probatória de finalidade política não se contesta, qual seja, o art. 207, do Código de Processo Penal, que visa 

tutelar o segredo profissional. Nesse passo, diferentemente do que se verifica em relação às testemunhas 

referidas pelo art. 208, o legislador veda, de forma expressa, a admissão da prova oral que possa colocar em 

risco segredos profissionais ao prever que “(s)ão proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, 

ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo”. 
463 Como exemplos, Antonio Magalhães Gomes Filho (Direito à prova..., p. 110-126) destaca as seguintes 

garantias: o direito à não autoincriminação frente a denegações disfarçadas, a não submissão a tortura, 

tratamento cruel ou degradante diante de intervenções corporais ou de métodos de interrogatório “tendentes a 

fazer o acusado falar contra sua vontade, ou em desacordo com as próprias representações da realidade”, a 

inviolabilidade do domicílio, o sigilo das comunicações. Aliás, leciona Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró 

(Processo penal..., p. 406) que, diante de muitas de tais garantias, seria difícil identificar se é o caso de uma 

norma de naureza material ou processual. Nesse sentido, aduz o autor (ibid.) que “há violações de dispositivos 

constitucionais ou legais que teriam um aspecto bifronte, podendo ser lidos, de um lado, como uma garantia 

constitucional de proteção das liberdades públicas, e, de outro, como um regramento processual delimitando 

os mecanismos para realização de um meio de prova ou obtenção de prova”. 
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considerar todos esses casos como hipóteses de ilicitude probatória, também o respeito 

daqueles valores deverá ser entendido como limite do direito à admissão da prova.  

 

3.3. Admissibilidade probatória no anteprojeto de reforma do Código de Processo 

Penal  

 

 No ano de 2009, foi elaborado anteprojeto por uma comissão de juristas464 visando, 

principalmente, adequar a legislação processual penal ao texto constitucional promulgado 

em 1998465, o qual deu origem ao Projeto de Lei do Senado n° 156, de 2009, e atualmente 

se encontra submetido à Câmara dos Deputados como Projeto de Lei n° 8045, de 2010466.  

 

No que concerne especificamente ao tema sob estudo, são propostas mudanças 

substanciais. Deveras, já nas disposições gerais do Título VIII, intitulado “Da prova”, é 

estabelecida a previsão de um juízo geral de admissibilidade probatória. É, note-se, o que se 

verifica da redação dos arts. 165 a 167 do anteprojeto original467: 

 

“Art. 162. As provas serão propostas pelas partes. 

Parágrafo único. Será facultado ao juiz, antes de proferir a sentença, 

esclarecer dúvida sobre a prova produzida, observado o disposto no art. 4°. 

 

Art. 163. O juiz decidirá sobre a admissão das provas, indeferindo as 

vedadas pela lei e as manifestamente impertinentes ou irrelevantes. 

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas 

as restrições à prova estabelecidas na lei civil. 

                                                 
464 A comissão em questão foi composta por Antonio Correa, Antonio Magalhães Gomes Filho, Eugênio Pacelli 

de Oliveira, Fabiano Augusto Martins Silveira, Felix Valois Coelho Júnior, Hamilton Carvalhido, Jacinto 

Nelson Coutinho, Sandro Torres Avelar e Tito Souza do Amaral. 
465 No início de sua Exposição de Motivos, assim se manifestam os juristas em questão: “Se em qualquer 

ambiente jurídico há divergências quanto ao sentido, ao alcance e, enfim, quanto à aplicação de suas normas, 

há, no processo penal brasileiro, uma convergência quase absoluta: a necessidade de elaboração de um novo 

Código, sobretudo a partir da ordem constitucional da Carta da República de 1988. E sobram razões: históricas, 

quanto às determinações e condicionamentos materiais de cada época; teóricas, no que se refere à estruturação 

principiológica da legislação codificada, e, práticas, já em atenção aos proveitos esperados de toda intervenção 

estatal. O Código de Processo Penal atualmente em vigor - Decreto-lei no 3.689, de 03 de outubro de 1941 -, 

em todas essas perspectivas, encontra-se definitivamente superado. A incompatibilidade entre os modelos 

normativos do citado Decreto-lei no 3.689, de 1941 e da Constituição de 1988 é manifesta e inquestionável. E 

essencial. A configuração política do Brasil de 1940 apontava em direção totalmente oposta ao cenário das 

liberdades públicas abrigadas no atual texto constitucional. E isso, em processo penal, não só não é pouco, 

como também pode ser tudo”. 
466 O trâmite legislativo do Projeto de Lei n° 8045/2010 na Câmara dos Deputados se encontra disponível no 

sítio eletrônico: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490263, último 

acesso em 08/01/2017. 
467 Ressalva-se aqui a utilização do anteprojeto como parâmetro do estudo, pois o projeto legislativo ainda se 

encontra em trâmite e, portanto, pode sofrer alterações até sua eventual sanção. 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490263
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Art. 164. São inadmissíveis as provas obtidas, direta ou indiretamente, por 

meios ilícitos.  

Parágrafo único. A prova declarada inadmissível será desentranhada dos 

autos e arquivada sigilosamente em cartório” (grifo e itálico nossos). 

 

 Tem-se, assim, que após a dedução de requerimentos probatórios pelas partes, deve 

o julgador proceder ao juízo de admissibilidade das provas requeridas, pautando-se, para 

tanto, em critérios precisamente estabelecidos. Consoante a redação do anteprojeto, deveras, 

a prova somente será inadmitida se for vedada por lei, impertinente ou irrelevante. 

 

 Principal destaque de tal redação, evidentemente inspirada na legislação processual 

penal italiana468, é o fato de que assim “assegura um verdadeiro direito à prova”469. Afinal, 

como leciona Antonio Magalhães Gomes Filho, “de nada valeria, com efeito, assegurar a 

iniciativa probatória dos sujeitos processuais se, ao mesmo tempo, a lei não fizesse referência 

taxativa e clara aos casos em que o juiz pode rejeitar as provas propostas” 470.  

 

 De fato, além de exigir de forma expressa a operação do juízo de admissibilidade 

probatória, o que já privilegia a observância do direito à admissão probatória ao dedicar uma 

fase do procedimento especificamente para sua apreciação471, o anteprojeto ainda estabelece, 

de forma taxativa e clara, os critérios a serem observados em tal julgamento. 

 

 Por outro lado, é de se destacar ainda a previsão do advérbio manifestamente. Trata-

se de vocábulo de especial importância, porque reflete a preocupação de se evidenciar que a 

inadmissão probatória somente se justifica em casos excepcionais, sendo a regra a sua 

admissão472. Da tal previsão, portanto, resulta que “o indeferimento das provas propostas 

                                                 
468 Embora já destacado em nota anterior, não é por demais repetir os termos do artigo 190, comma 1, do 

Código de Processo Penal italiano: “le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza 

ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o 

irrilevanti” (itálico nosso). Como se observa, a única diferença reside na remissão à superfluidade na lei 

italiana, ao passo na proposta de reforma se prevê a impertinência. 
469 BADARÓ, Direito à prova e os limites lógicos..., p. 298, nota 816. 
470 GOMES FILHO, Princípios gerais da prova no Projeto de Código de Processo Penal: Projeto n° 156/2009 

do Senado Federal, in Revista de Informação Legislativa, n. 183, julho/set., 2009, p. 38. 
471 Nesse contexto, não é por demais reiterar a já alhures destacada lição de Antonio Magalhães Gomes Filho 

(Direito à prova..., p. 88), segundo a qual “é no pronunciamento judicial relativo à admissão das provas que 

se encontra o núcleo do direito aqui examinado [direito à prova]: é a efetiva permissão para o ingresso dos 

elementos pretendidos pelos interessados que caracteriza a observância do direito à prova; por isso, somente 

através de uma disciplina legal das hipóteses de rejeição das provas, acompanhada da exigência de decisões 

expressas e motivadas, e adotadas após o debate contraditório, pode estar satisfeita a garantia”. 
472 Sobre tal previsão, é o que leciona Antonio Magalhães Gomes Filho, Princípios gerais da prova..., p. 39: 

“Ao sublinhar o caráter necessariamente ‘manifesto’ da inutilidade da prova, que deve resultar ictu oculi a 
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pelas partes por motivos lógicos somente deve ocorrer em casos extremos”, de modo que, 

“fora daí, haverá injustificado cerceamento do direito à prova da acusação ou da defesa”473. 

 

Por fim, não se pode deixar de apontar que já andou mal o legislador no trâmite de 

aprovação do anteprojeto como lei, todavia. Isso porque, entre as modificações inseridas no 

texto original, acrescentou-se entre as hipóteses de inadmissão a prova protelatória474. E 

como já exposto475, em nosso entender, não se trata de restrição legítima ao direito 

constitucional à admissão probatória e, ainda, implica inaceitável antecipação do valor 

probatório das provas já produzidas ou ainda pendentes de produção. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
qualquer pessoa, o legislador pretender evitar que a força persuasiva de dados probatórios existentes possa 

induzir o juiz a negar a produção de outros elementos capazes de alterar um convencimento já formado ou em 

via de formação”. E é exatamente essa a intenção pretendida com a utilização do termo manifestamente pelo 

legislador italiano, na qual a comissão responsável pela elaboração do anteprojeto se inspirou. Nesse sentido, 

Luigi Paolo Comoglio (Prove ed accertamento..., p. 135) assevera que a previsão do advérbio manifestamente 

restringe de modo drástico o âmbito objetivo do juízo de admissibilidade, autorizando a inadmissão da prova 

apenas nas limitadas ocasiões em que as hipóteses previstas sejam gritante e aprioristicamente verificadas. Em 

idêntico trilho, Mario Chiavario (Considerazioni sul diritto..., p. 2018) destaca que, em decorrência do termo 

manifestamente, a configuração das hipóteses de inadmissão deve resultar de uma análise ictu oculi. 
473 Ambas as citações diretas do parágrafo são extraídas de Antonio Magalhães Gomes Filho, Princípios gerais 

da prova..., p. 39-40. E em expressa adesão ao referido magistério, Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, op. 

cit., 298. 
474 Até o presente momento, com efeito, o texto do art. 166 está assim redigido: “O juiz decidirá sobre a 

admissão das provas, indeferindo as vedadas pela lei e as manifestamente impertinentes, irrelevantes ou 

protelatórias” (itálico nosso). 
475 Cf. item 3.2.1 supra. 
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CONCLUSÕES 

 

1. O presente estudo adota como premissa a aceitação de que as decisões judiciais 

devem ser justas e que, para tanto, faz-se imprescindível que as hipóteses de fato 

sobre as quais se ampara o juízo de direito sejam verdadeiras, e não falsas; 

 

2. O papel de determinação das hipóteses fáticas verdadeiras, portanto, recai sobre o 

processo, pois é somente por meio dele que, de regra, o juiz toma conhecimento dos 

fatos cuja reconstrução importa para a prolação da decisão final; 

 

3. Como consequência, o processo exerce uma função epistêmica, o que significa que 

uma de suas finalidades, ainda que não seja a única, é obter elementos de 

conhecimento que permitam apurar a veridicidade das hipóteses fáticas apreciadas; 

 

4. A despeito da existência de diversas posições epistemológicas sobre a verdade, o 

presente estudo reputa como única condição imprescindível a admissão da 

possibilidade teórica de, no processo, obter-se conhecimento verdadeiro; 

 

5. A prova configura o instrumento cognitivo que permite a averiguação das 

circunstâncias de fatos colocados à base do julgamento, propiciando a obtenção de 

elementos de cognição que permitem ao julgador realizar uma escolha racional dos 

enunciados fáticos para amparar sua decisão de modo que esta seja justa; 

 

6. Ocorre que a obtenção de conhecimento verdadeiro no processo não apenas deve ser 

encarada como possível, mas ainda como desejável, de modo que a confirmação da 

veridicidade do enunciado sirva de orientação para a prova na reconstrução dos fatos; 

 

7. Há uma relação teleológica entre a verdade e a prova, permitindo esta o alcance de 

conhecimento verdadeiro sobre os enunciados fáticos apurados no processo; 

 

8. No processo de finalidade epistêmica, enfim, o conhecimento verdadeiro deve ser 

encarado como possível e desejável, servindo, pois, como norte para orientar a prova; 
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9. Epistemologicamente, impõe-se ao processo que todas as informações úteis à 

apuração da veridicidade de um enunciado fático devem poder ser utilizadas; 

 

10. A prova desempenha função epistêmica tanto nos países de tradição da civil law, 

quanto nos ordenamentos herdeiros da common law, ainda que ambos os sistemas 

probatórios não valorizem a reconstrução verídica dos fatos na mesma medida; 

 

11. Objeto da prova não é o fato, mas o enunciado que o descreve e que se pretende 

alcançar por meio de um específico instrumento probatório; 

 

12. Thema probandum é o conjunto de proposições fáticas alegadas pelas partes, cuja 

classificação jurídica importa para o julgamento da causa e cuja veridicidade seja 

demonstrada no curso da instrução, servindo como guia para a atividade probatória; 

 

13. Em que pese a polissemia do vocábulo prova, não se podem confundir elemento de 

prova, fonte de prova, meio de prova, meio de investigação de prova, resultado de 

prova, prova pré-constituída e prova constituenda; 

 

14. O direito à prova é consagrado entre as garantias processuais previstas em normas 

internacionais sobre direitos humanos e nos textos constitucionais de inúmeros 

países, sendo reconhecido doutrinária e jurisprudencialmente em todos os 

ordenamentos de forma indistinta o seu caráter universal; 

 

15. No Brasil, muito embora não seja expressamente previsto na Constituição Federal de 

1988, doutrinária e jurisprudencialmente não se deixa de reconhecer a existência do 

direito à prova, bem como do seu status de garantia constitucional; 

 

16. O direito à prova assegura aos seus titulares – partes e eventuais intervenientes civis 

(ainda que de forma limitada) – o direito de procurar e descobrir fontes de prova 

(investigação), indicar as provas que pretendem ver produzidos em juízo 

(proposição/requerimento), ver permitido o ingresso no processo dos que sejam por 

eles requeridas (admissão), participar do aporte dos elementos de prova no curso da 

instrução (produção) e obter a apreciação sobre o resultado da prova (valoração); 
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17. Após se manifestar no direito de requerer as provas cuja produção pretendem seus 

titulares na fase de instrução para subsidiar suas pretensões, o direito à prova reclama 

a apreciação do juiz, que não pode deixar de decidir sobre o referido pleito. Trata-se 

do juízo de admissibilidade probatória; 

 

18. O direito à admissão probatória garante aos seus titulares a autorização de produção 

das provas requeridas quando do juízo de admissibilidade probatória, impondo ao 

julgador o dever de admitir os requerimentos probatórios deduzidos.  

 

19. O fundamento para o juízo de admissibilidade não pode ser outro senão o direito à 

admissão da prova. Se este estiver configurado, necessariamente deve ser autorizada 

a produção da prova requerida. Sua inadmissão somente é autorizada quando os 

requerentes carecem do direito à admissão probatória; 

 

20. Daí, pois, extrai-se o fundamento que autoriza a definição do conteúdo do direito à 

admissão probatória a partir da precisa identificação de seus limites; 

 

21. O livre convencimento atribuído ao julgador não o dispensa de obedecer a tal relação 

de direito/dever. O juiz é livre para apreciar matérias de fato e de direito no juízo de 

admissibilidade para decidir pela configuração do direito à admissão probatória da 

parte requerente no caso concreto, mas, uma vez que tal juízo seja positivo, não há 

liberdade para proferir decisão outra que não a autorização de produção da prova; 

 

22. A partir da função epistêmica desempenhada pela prova no processo e da natureza 

constitucional do direito à admissão probatória, extrai-se a vigência de um princípio 

geral de liberdade da admissão da prova, segundo o qual, a priori, todo elemento de 

conhecimento deve poder ser utilizado na reconstrução dos fatos; 

 

23. É evidente que, não havendo que se falar em direitos absolutos, verificam-se também 

limites do direito à admissão probatória, assim entendidas as hipóteses que 

caracterizam a linha demarcatória de seu conteúdo e que servem tanto para 

determinar os casos em que pode ser usufruido por seus titulares, como para tutelar 

a liberdade do indivíduo frente à intervenção estatal (no juízo de admissibilidade);  
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24. Para estabelecer com precisão o seu conteúdo, portanto, cumpre identificar quais são 

as espécies e os fundamentos dos limites do direito à admissão da prova, os quais se 

dividem entre limites lógicos ou racionais e limites jurídicos; 

 

25. Conforme a doutrina tradicional dos países da common law, que remonta a James 

Bradley Thayer e é questionada por corrente doutrinária recente – New Evidence 

Scholarship – tal distinção é expressa pelo entendimento da Law of Evidence como 

regras de natureza jurídica que impõe exceções ao princípio de Free Proof); 

 

26. Também na civil law, todavia, verificam-se normas jurídicas que vão de encontro ao 

princípio geral de liberdade na admissão probatória e impedem o emprego de provas 

por elas pretendidas que poderiam auxiliar a reconstrução dos fatos; 

 

27. Determinadas regras se aplicam a qualquer atividade probatória e não podem deixar 

de ser observadas. Com efeito, o núcleo essencial da prova nas diferentes áreas de 

conhecimento em que empregada, independentemente do seu contexto ou conteúdo, 

é o raciocínio inferencial. Este, por sua vez, é regulado pela lógica e por princípios 

da racionalidade, as quais caracterizam os chamados limites lógicos ou racionais do 

direito à admissão probatória. Trata-se de regras que independem da previsão em 

normas jurídicas e encontram aplicação previamente à regulação jurídica da prova; 

 

28. Ocorre que, muito embora seja amplamente reconhecida a existência de uma 

primeira espécie de filtro racional ou lógico à admissão da prova, não se verifica 

consenso sobre qual (quais) precisamente é (são) o(s) critério(s) dessa natureza que 

condiciona(m) a admissão probatória, inexistindo definição unívoca para os critérios 

comumente identificados em tal cenário: verossimilhança, relevância, pertinência e 

desnecessidade (superfluidade, redundância ou superabundância);  

 

29. Em face de tal indefinição terminológica, opta-se por identificar os critérios de 

natureza lógica ou racional tão somente por sua operação estrutural; 

 

30. Analisados critérios de natureza lógica ou racional comumente propostos pela 

doutrina como operantes sobre a admissibilidade probatória, conclui-se que somente 

legitimam a restrição do direito à admissão probatória as exigências que: 
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a. o enunciado que se pretende demonstrar com a prova requerida (objeto da 

prova) não se revele desde logo impossível, isto é, contrário às regras de 

caráter científico universalmente aceitas no momento e no lugar da decisão; 

 

b. o enunciado que se pretende demonstrar com a prova requerida (objeto da 

prova) não deixe de corresponder, direta ou indiretamente, a algum dos 

enunciados fáticos que importam para a decisão (thema probandum); e  

 

c. o instrumento probatório (meio de prova ou meio de investigação de prova) 

não se revele inapto para atingir o enunciado fático pretendido com a sua 

produção (objeto da prova). 

 

31. Por outro lado, não se devem aceitar limitações do direito à admissão probatória com 

base na suposta exigência lógica ou racional que determinam a inadmissão das prova 

cuja função seja somente confirmar o quanto já demonstrado por provas já 

anteriormente produzidas ou o que poderia ser demonstrado por outras cujo 

requerimento de admissão seria apreciado contemporaneamente. Trata-se de 

hipótese de juízo negativo de admissibilidade probatória fundado na tutela da 

economia processual, e não em princípio lógicos ou na racionalidade geral. Ainda, 

tal critério implica a inaceitável antecipação da valoração probatória das provas já 

produzidas para obstar o ingresso do objeto do requerimento probatório; 

 

32. Restrições à admissibilidade probatória, ao lado das decorrentes da lógica e da 

racionalidade geral, também podem ser estipulados por lei, caracterizando os 

chamados limites jurídicos do direito à admissão probatória. Estes costumam se 

apresentar sob dois fundamentos, um de finalidade epistemológica e outro política; 

 

33. Os limites jurídicos do direito à admissão probatória de finalidade epistemológica 

visam evitar erros por parte do julgador, excluindo de forma preliminar provas que, 

se fossem admitidas, poderiam induzir valorações equivocadas. Todavia, além de 

implicarem um déficit epistêmico para a decisão (em contrariedade com seu escopo), 

trata-se da positivação de observações fundadas na experiência comum que poderiam 
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ser respeitadas sem se restringir o ingresso da prova no processo. Por essa razão, 

entende-se como uma injustificável restrição do direito à admissão probatória; 

 

34. Já os limites jurídicos do direito à admissão probatória de finalidade política se 

destinam a conciliar o objetivo de obter conhecimento verdadeiro com outros 

interesses reputados como dignos de proteção pela ordem jurídica, que dependem de 

cada ordenamento, mas em geral são garantias do devido processo legal. Sua 

legitimidade para restringir o direito à admissão da prova, deveras, é inquestionável; 

 

35. Em suma, a verificação dos limites do direito à admissão probatória exige: 

 

a. a observância, em negativo, dos seguintes critérios tipicamente racionais:  

i. possibilidade do objeto da prova; 

ii. correspondência, direta ou indireta, do objeto da prova com o thema 

probandum;  

iii. idoneidade do meio de prova ou meio de investigação para produzir 

o objeto da prova de prova ou lógicos. 

b. o respeito às normas jurídicas de admissibilidade com finalidade política; 

 

36. As regras legais baseadas em suposto fundamento epistemológico são inaceitáveis; 

 

37. Passando à análise do ordenamento processual penal brasileiro, denota-se não haver 

um tratamento sistemático a respeito da admissibilidade: se de um lado a lei brasileira 

não prevê expressamente o juízo de admissibilidade das provas requeridas pelas 

partes como uma das fases do procedimento em geral, de outro não deixa de 

estabelecer hipóteses em que as provas não serão admitidas, valendo-se, porém, de 

termos sem definição clara, abrindo margem à ampla discricionariedade do juiz; 

 

38. A jurisprudência, por sua vez, acaba por tratar a admissão da prova como resultado 

de um juízo de mera conveniência do julgador; 

 

39. Finalmente, na doutrina nacional são escassos os estudos dedicados à análise da 

admissão da prova como objeto de um direito das partes; 
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40. No que toca às hipóteses que se costuma apontar como limites do direito admissão 

probatória, extraem-se as seguintes conclusões: 

 

a. O art. 184, do Código de Processo Penal, prevê uma limitação de natureza 

lógica ao direito das partes que deve ser entendido como a correspondência, 

direta ou indireta, do elemento de prova que com ela se pretende revelar e um 

dos enunciados que compõem o thema probandum; 

b. O art. 212, do Código de Processo Penal, não se refere a requerimentos de 

admissão probatória (apenas a participação na produção de prova) e, portanto, 

não configura propriamente um limite do direito à admissão probatória; 

c. O art. 81, §1º, Lei 9.099/95, prevê limite à admissão probatória, com base em 

regras lógicas ou racionais, consistente na inadmissibilidade das provas 

excessivas, impertinentes ou protelatórias, mas uma vez que a primeira e a 

última qualificação estã atreladas ao juízo de desnecessidade, não justificam 

a restrição do direito à admissão da prova; 

d. Os arts. 400, § 1º, e 411, §2º, do Código de Processo Penal, preveem limites 

à admissão probatória, com base em regras lógicas ou racionais, consistentes 

na inadmissibilidade das provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 

Embora a última seja inaceitável, pelas razões anteriormente aduzidas, as 

duas primeiras devem ser adequadas a um dos três critérios lógicos reputados 

como legítimos para restringir o direito à admissão probatória; 

e. Os arts. 158, 208 e 232, do Código de Processo Penal, caracterizam proibição 

de valoração, negando a eficácia probatória a determinado elemento de prova; 

f. Os arts. 62 e 155, do Código de Processo Penal, configuram proibição de 

valoração, mas, caso o requerimento probatório seja motivado no momento 

de sua apresentação, podem justificar sua inadmissão (malgrado não se 

concorde com tal posição, pois se ampara em fundamento epistemológico); 

g. Arts. 5°, LVI, da Constituição Federal, e 157, do Código de Processo Penal, 

preveem expressamente hipótese de limite do direito à admissão probatória 

com finalidade política, a qual se apresenta como legítima a restringi-lo. 

 

41. O anteprojeto de reforma do Código de Processo Penal contempla importantes 

alterações no âmbito da admissibilidade probatória, iniciando-se pela previsão de um 
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juízo para apreciar os requerimentos probatórios das partes, o projeto de lei reflete 

ainda a preocupação de evidenciar que a inadmissão probatória somente se justifica 

em casos excepcionais, sendo a regra a sua admissão, por meio da utilização do 

advérbio “manifestamente” ao lado das hipóteses de inadmissão da prova. Todavia, 

no curso de sua tramitação legislativa, houve a inserção da prova protelatória como 

um de tais casos, o que não era previsto originalmente. 
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