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RESUMO 
 

 

DIAS, Fernando Gardinali Caetano. Direito à prova e preclusão no processo penal 

condenatório. 2018. 243 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

 

O objetivo da dissertação é analisar a incidência da preclusão sobre o exercício do 

direito à prova no processo penal. Para tanto, a pesquisa abrange dois temas: o direito à 

prova, com a análise de suas principais características; e a preclusão, com o estudo de seu 

desenvolvimento (nas doutrinas processuais civil e penal, na Itália e no Brasil) e a 

constatação dos aspectos de consenso sobre o seu conceito. Em seguida, o trabalho 

constata um núcleo essencial da preclusão, consistente em um risco calculado entre as 

exigências (conflitantes entre si) de melhor acertamento fático possível e celeridade 

processual. Com isso, ao final, o trabalho analisa a incidência da preclusão em cada um dos 

momentos da atividade probatória, sob a perspectiva de cada uma das partes (acusação e 

defesa) e do juiz (inclusive em sua iniciativa instrutória). Para a defesa, o trabalho aponta a 

possibilidade de afastamento da preclusão na atividade probatória, por uma avaliação 

judicial orientada pelo critério do cálculo do risco da preclusão. 

 

Palavras-chave: Processo penal. Direito à prova. Preclusão. Risco. 
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ABSTRACT 

 

 

DIAS, Fernando Gardinali Caetano. Right to evidence and issue preclusion in the 

criminal proceeding. 2018. 243 p. Dissertation (Master) – Faculty of Law, University of 

São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

 

The aim of this dissertation is to analyze the incidence of the issue preclusion along 

the exercise of the right to evidence in the criminal proceeding. For this purpose, the 

research comprehends two subjects: the right to evidence, by the analysis of its main 

features; and the issue preclusion, by the study of its development (in the criminal and civil 

procedures, in Italy and Brazil) and the verification of the consensus aspects about its 

concept. Then, the work identifies an essential core of the issue preclusion: a calculated 

risk between the (conflicting) requirements of the most accurate fact reconstruction and the 

speed trial. In the end, the paper examines the incidence of the issue preclusion in each of 

the moments of the evidence activity, from the perspective of each of the parties 

(prosecution and defense) and the judge (including his initiative in the evidence). For the 

defense, the work points out the possibility of disregarding the issue preclusion in the 

evidence activity, by a judicial analysis guided by the calculation of the issue preclusion’s 

risk. 

 

Keywords: Criminal proceeding. Right to evidence. Issue preclusion. Risk. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a incidência da preclusão no 

exercício do direito à prova no processo penal. Para tanto, serão necessárias três etapas, até 

que se chegue à análise pretendida. 

 

A primeira etapa consiste no estudo dos principais contornos do direito à prova. 

Assim, no capítulo 1, serão traçados os fundamentos, o conteúdo e os limites do direito à 

prova, bem como os momentos da atividade probatória. Ainda, será de grande valia a 

análise do conceito de ônus da prova e as posições (favorável e contrária) existentes na 

doutrina sobre os poderes instrutórios do juiz – assumindo-se, no trabalho, uma postura 

que se refletirá posteriormente na análise da incidência da preclusão para o juiz. 

 

Por sua vez, a segunda etapa consiste no estudo da preclusão, desde a sua 

sistematização por CHIOVENDA, passando pelas principais lições das doutrinas 

processuais civil e penal, na Itália e no Brasil, sobre o tema. Com isso, será possível 

constatar os aspectos de consenso sobre a preclusão, para, então, se alcançar uma proposta 

de acomodação do conceito, que será adotada no desenvolvimento do trabalho. 

 

Daí se chega à terceira etapa, em que, com base nas análises até então 

desenvolvidas, será possível vislumbrar um núcleo essencial da preclusão, 

consubstanciado no risco assumido pela ponderação entre os fatores de reconstrução dos 

fatos e tempo. Partindo-se da concepção de DINAMARCO da preclusão como risco 

calculado, serão analisados os fatores componentes desse risco, que se desdobram em duas 

exigências conflitantes (e impossíveis de atingirem um equilíbrio entre si): o melhor 

acertamento fático possível e a celeridade processual. Dessa ideia de risco calculado será 

extraído um critério para o afastamento da preclusão na atividade probatória da defesa no 

processo penal: em razão da incidência do princípio constitucional da ampla defesa (art. 

5º, LV, da CF), o juiz poderá afastar a incidência da preclusão nos atos processuais 

probatórios realizados pela defesa, pautando sua análise sob o critério do risco da 

preclusão. 
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Com essas três etapas de análise, se alcançará o objetivo da dissertação: a análise da 

incidência da preclusão sobre o exercício do direito à prova no processo penal. Para tanto, 

analisar-se-á a incidência da preclusão tanto na atividade probatória realizada pelas partes 

(isto é, pela acusação e pela defesa), como na atuação do juiz sobre a atividade probatória 

das partes e na própria iniciativa instrutória – tudo isso sob o prisma de cada um dos 

momentos que compõem a atividade probatória. 
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CONCLUSÃO 

 

 

(1) 

Compreendido o processo penal como uma garantia do indivíduo em face do poder 

punitivo estatal, o direito à prova mostra-se de fundamental importância para o controle, a 

legitimação e a justificação desse poder. Tendo em vista que o poder de punir está 

condicionado ao reconhecimento judicial de um fato considerado criminoso, é a 

reconstrução dos fatos operada no processo (por meio do exercício do direito à prova) que 

permitirá controlar esse poder de punir. Há, assim, uma íntima relação entre o direito à 

prova, a reconstrução dos fatos operada no processo e, principalmente, a legitimação e a 

justificação do poder de punir do Estado.  

 

A atividade probatória pode ser dividida em cinco momentos: investigação, 

propositura, admissão, produção e valoração, sendo que o primeiro deles é extraprocessual. 

 

Na atividade probatória, as partes são direcionadas pela ideia de ônus, cujo 

adimplemento ou inadimplemento gera vantagens ou desvantagens para as partes no 

processo. O ônus de provar os fatos que constituem a pretensão acusatória cabe 

exclusivamente ao acusador, que, se não superar o standard probatório de prova além da 

dúvida razoável (como norma de juízo decorrente do princípio constitucional da presunção 

de inocência), não alcançará uma sentença condenatória. Ainda assim, o imputado possui 

um ônus imperfeito, na medida em que, no exercício de sua defesa, em reação à pretensão 

acusatória, pode ter interesse na produção de elementos de prova a demonstrar a sua tese. 

 

Assume-se, no presente trabalho, posição favorável à iniciativa instrutória, como 

medida necessária para a melhor tutela dos interesses públicos que se exteriorizam e se 

concretizam no processo penal. A iniciativa instrutória comporta alguns limites, quais 

sejam: i) caráter complementar à atividade probatória das partes; ii) vedação ao juiz de 

buscar fontes de prova (isto é, de determinar ex officio a realização de meios de obtenção 

de prova); iii) obediência a princípios e garantias constitucionais processuais; iv) 

delimitação da iniciativa instrutória ao momento do art. 402 do CPP, após eventuais 

diligências finais requeridas pelas partes; v) possibilidade de produção de novas provas 

pelas partes após a iniciativa oficial, bem como de novo interrogatório. 
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(2) 

A preclusão pode ser compreendida como princípio, método, técnica e instituto. Os 

primeiros estudos sobre ela foram realizados no fim do século XIX por BÜLOW, mas o 

seu desenvolvimento e a sua sistematização foram feitos por CHIOVENDA, no início do 

século XX. A ideia de preclusão surgiu na doutrina processual civil (onde foi objeto de 

vários estudos), sendo posteriormente analisada pela doutrina processual penal. 

 

Com base nos principais estudos processuais, civis e penais, nos cenários italiano e 

brasileiro, é possível constatar alguns aspectos de consenso sobre o conceito de preclusão: 

i) adoção das ideias essenciais de CHIOVENDA; ii) finalidade de desenvolvimento 

ordenado do processo; iii) classificação nas modalidades temporal, lógica e consumativa; 

iv) divisão entre a incidência da preclusão para as partes (no desempenho de seus ônus 

processuais) e para o juiz (no exercício de seu poder-dever).  

 

Com isso, é possível chegar a uma proposta de acomodação do conceito de 

preclusão, como perda, ou extinção, ou consumação de um ônus processual (para as 

partes) ou de um poder-dever (para o juiz) que pode ocorrer em razão: a) da prática 

anterior de um ato logicamente incompatível com aquele que se pretende realizar 

(preclusão lógica); b) de já ter sido anteriormente praticado o mesmo ato que se pretende 

realizar (preclusão consumativa); ou c) da não-observância do prazo ou da fase 

processual previstos em lei para a prática do ato processual (preclusão temporal). 

 

(3) 

É possível vislumbrar um núcleo essencial da preclusão: o risco assumido pela 

ponderação entre os fatores de reconstrução dos fatos e tempo. 

 

Várias lições da doutrina processual (civil e penal) apontam uma dicotomia ínsita à 

preclusão entre “verdade” (ou “justiça” ou “acertamento”) e “rapidez” (ou “segurança” ou 

“certeza”, compreendidas no sentido de tempo para se alcançar a estabilidade jurídica). Na 

essência dos argumentos, todos partilham de uma mesma noção: há duas exigências no 

processo que são colidentes entre si – a saber, o melhor acertamento fático possível e a 

rapidez processual. 
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Nesse contexto, adota-se e desenvolve-se a ideia concebida por DINAMARCO de 

preclusão como risco calculado. Trata-se de um risco pois, ao lidar com duas exigências 

contrastantes (melhor conhecimento possível e celeridade processual), representa uma 

probabilidade de insucesso quanto a uma ou outra delas; e é calculado pois reflexo da 

ponderação entre tais exigências. 

 

Considerando que a ideia de risco está ligada a uma decisão para obtenção de certa 

vantagem e/ou evitar uma perda (desde que a estimativa do possível grau de perda seja 

aceitável), percebe-se que o risco é inerente ao processo – sendo que a preclusão é um dos 

tantos riscos do processo. 

 

O risco da preclusão é composto por dois fatores: reconstrução dos fatos e tempo. 

Desses fatores, decorrem, respectivamente, as exigências de melhor acertamento fático 

possível e de celeridade processual (que, no processo penal, deve ser analisada sob o 

prisma de duração razoável do processo). Essas exigências são conflitantes, pois o 

incremento de uma necessariamente acarreta a diminuição da outra, de modo que não é 

possível atingir um equilíbrio entre elas, mas sim uma ponderação (consistente em um 

peso atribuído a cada uma delas). Daí que o risco da preclusão é o mesmo para o processo 

penal e para o civil; o que variará entre eles será o peso conferido a cada uma dessas 

exigências em cada campo processual. 

 

Desse núcleo essencial, é possível extrair um critério de análise para o afastamento 

da preclusão na atividade probatória da defesa no processo penal. A incidência do princípio 

constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) nesse campo processual possibilita que 

a incidência da preclusão seja afastada nos atos processuais de exercício do direito à prova 

pela defesa. Trata-se de uma ponderação entre os princípios constitucionais da ampla 

defesa e do devido processo legal, de modo que, por um lado, não se elimine a preclusão e, 

de outro, se atenue o desequilíbrio de forças entre acusação e defesa. Assim, se a defesa 

realizar um ato probatório precluso, o juiz deve analisar se é possível o afastamento da 

preclusão, sob o critério do cálculo do risco da preclusão. Nessa análise, o julgador deve 

avaliar se o afastamento da incidência da preclusão não ultrapassa os limites do risco da 

preclusão naquele momento processual específico – isto é, se não gera uma situação de 

total ruptura do cálculo do risco entre as exigências de melhor reconstrução possível dos 

fatos e celeridade processual naquele momento processual específico. 
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(4) 

Chega-se, então, à análise da incidência da preclusão no processo penal, 

especificamente na atividade probatória realizada pelas partes, bem como na atuação do 

juiz sobre a atividade probatória das partes e na própria iniciativa instrutória. Para tanto, 

deve-se tomar por premissa: i) a natureza dinâmica da fase de instrução; ii) o menor rigor 

preclusivo do processo penal (se comparado com o do processo civil); iii) a essência 

autoritária do Código de Processo Penal. 

 

Considerando que, na atividade probatória, as partes (acusação e defesa) atuam nos 

momentos de propositura e de produção de meios de prova, conclui-se que:  

 

i) em relação ao ato processual de propositura:  

a) incide a preclusão temporal por fase, de modo que o ato estará precluso se 

praticado após a fase instrutória;  

b) incide a preclusão temporal por prazo, nas hipóteses em que a lei cominar 

um prazo específico para a propositura, ou em que o juiz fixar um prazo para 

tanto, ou em que incidir a regra geral de prazo do art. 218, § 3º, do CPC (c.c. 

art. 3º do CPP); 

c) incide a preclusão consumativa apenas na propositura do rol de 

testemunhas quando do oferecimento intempestivo da denúncia ou da queixa-

crime (para a acusação) e da resposta à acusação (para a defesa);  

d) não incide a preclusão consumativa na reiteração de pedido de produção de 

meio de prova, uma vez que, em razão da natureza dinâmica da instrução, o 

juiz pode admitir uma prova inicialmente inadmitida;  

e) não incide a preclusão lógica, pois, ainda que a parte tenha expressamente 

desistido de (ou renunciado a) um pedido de produção de meio de prova, o 

desenrolar da instrução pode fazer com que aquela prova (que, a princípio, 

parecia impertinente ou irrelevante) seja de interesse da parte e, assim, a 

motive a propor esse meio de prova; 

f) especificamente sobre o interrogatório, partindo da premissa de que ele é 

um meio de defesa (posição assumida nesse trabalho), a interpretação do art. 

196 do CPP deve ser no sentido de que somente a defesa poderá propor a 

realização de novo interrogatório, a qualquer tempo, após o momento 

processual previsto para o ato. 
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ii) em relação ao ato processual de produção:  

a) incide a preclusão temporal por fase, de modo que o ato estará precluso se 

praticado após a fase instrutória;  

b) incide a preclusão temporal por prazo, nas hipóteses em que a lei cominar 

um prazo específico para a produção, ou em que o juiz fixar um prazo para 

tanto, ou em que incidir a regra geral de prazo do art. 218, § 3º, do CPC (c.c. 

art. 3º do CPP); 

c) incide a preclusão consumativa, não sendo possível reproduzir o meio de 

prova;  

d) não incide a preclusão lógica, pois não há como se imaginar em 

incompatibilidade lógica entre dois atos de produção de meio de prova;  

e) a propositura e a produção (que, muitas vezes, confundem-se em um 

mesmo ato) de prova documental sofre a incidência da preclusão temporal 

por fase, sendo vedada a realização desse ato processual depois de 

encerrada a fase de instrução. Daí que, à luz do modelo acusatório adotado 

pela Constituição e em observância à paridade de armas entre as partes, 

defende-se que a interpretação mais adequada do art. 231 do CPP seja no 

sentido de que a apresentação de documentos pelas partes é permitida em 

qualquer momento da fase instrutória, sendo precluso o ato processual 

realizado após essa fase. 

 

A preclusão incide da mesma maneira para a acusação e para a defesa. Contudo, 

para a defesa, a incidência do princípio constitucional da ampla defesa acarreta o exame 

judicial sobre a possibilidade do afastamento da preclusão, sob o critério de cálculo do 

risco da preclusão. 

 

Por sua vez, considerando que, na atividade probatória de iniciativa das partes, o 

juiz atua nos momentos de admissão, produção e valoração, conclui-se que:  

 

i) o juízo de admissibilidade de prova: 

a) sofre a incidência da preclusão temporal por fase, de modo que haverá 

preclusão judicial após a fase instrutória; 
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b) sofre a incidência da preclusão consumativa apenas na hipótese de 

inadmissibilidade de prova ilícita, como prevê o art. 157, caput e § 3º, do 

CPP; 

c) nas demais hipóteses, não é atingido pela preclusão nem consumativa nem 

lógica, de modo que o juiz pode reconsiderar a decisão que tenha admitido ou 

inadmitido a produção de um determinado meio de prova (tendo como único 

limite a impossibilidade de inadmissão de um meio de prova que já tenha 

sido produzido). 

 

ii) a produção de um meio de prova acompanhada pelo juiz: 

a) submete-se à preclusão temporal por fase, de modo que haverá preclusão 

judicial após a fase instrutória; 

b) submete-se à preclusão consumativa, não podendo reproduzir um meio de 

prova já produzido anteriormente; 

c) não se submete à preclusão lógica, por não ser possível vislumbrar uma 

hipótese em que a produção de um meio de prova seja logicamente 

incompatível com um ato processual anterior. 

 

iii) a valoração da prova pelo juiz não se submete a qualquer modalidade de 

preclusão; sujeita-se aos efeitos decorrentes do fim do exercício da jurisdição, o que não se 

confunde com a incidência da preclusão. 

 

Por fim, a iniciativa instrutória do juiz submete-se apenas à preclusão temporal por 

fase, especificamente no momento do art. 402 do CPP, de modo que, passada essa fase, 

será preclusa qualquer iniciativa instrutória ex officio. Assim, no art. 156, II, do CPP, a 

expressão “no curso da instrução, ou antes de proferir sentença” deve ser interpretada 

como sendo apenas o momento processual do art. 402 do CPP (que se situa no curso da 

instrução e, obviamente, antes de se proferir a sentença). Da mesma maneira, a leitura do 

art. 616 do CPP deve ser no sentido de que as diligências ali previstas podem ser realizadas 

apenas a pedido da defesa, com o afastamento da preclusão. Assim, ao tribunal é vedado 

determinar qualquer dessas diligências de ofício, em razão da incidência da preclusão 

temporal.   
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