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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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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: 



 

 

 

143 

 

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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